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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ "УКРАЇНСЬКА МОВА  

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)" 

 

Завдання сучасної 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 
фахової мови. У викладанні нормативного професійно 
зорієнтованого курсу української мови акцент перенесено з 
традиційної настанови – засвоєння відомостей про мову – на 
формування навичок професійної комунікації, студіювання 
особливостей наукової мови, на розвиток культури мови, мислення 
і поведінки ділової людини. 

Мета навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним 

спрямуванням)" – підвищення рівня загальномовної підготовки, 

мовної грамотності, мовнокомунікативної компетентності 
студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, 

наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить 
належний мовний рівень майбутнього професійного спілкування.  

Основні завдання курсу: 
� формування комунікативної компетентності студентів; 
� набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові 
креативних здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, 
активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як 
визначальні для формування професійної майстерності та 
конкурентоздатності сучасного фахівця;  
� вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у 
професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого 
використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою 

монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових 
текстів, засвоєння лексики й термінології свого фаху, вибір 
комунікативно доцільних мовних засобів, послуговування різними 

типами словників. 
Вивчивши курс, студенти повинні знати: 
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� особливості мови як національно-культурного феномена і 
засобу спілкування, зокрема в професійній сфері; 
� мовне законодавство в Україні, роль державної мови у 
професійній діяльності; 
� норми сучасної української літературної мови та вимоги 

культури усного й писемного професійного мовлення; 
� специфіку мови професійного спілкування як функціонального 
різновиду української літературної мови; 

� відомості про призначення, структуру, мовні особливості 
ділових паперів та усного ділового мовлення; 
� основні поняття сучасного термінознавства і теорії перекладу. 
До закінчення курсу студенти повинні вміти: 

� практично застосовувати норми 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. 
 Навчально-методичний посібник містить повний перелік 
передбачених програмою змістових модулів, тем і питань з курсу, 
які має опрацювати студент, списки рекомендованої літератури 

(базової і допоміжної), основних словників та інформаційних 
ресурсів. У посібнику подано плани практичних занять, до кожного 
з яких додано перелік основної літератури і запитання та завдання 
для самоконтролю. Наведено також практичні завдання і вправи для 
самостійного опрацювання, орієнтовну тематику рефератів, які 
студенти можуть підготувати за їхнім бажанням, зразки тестових 
завдань і перелік питань для підготовки до іспиту.  
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Законодавчі та нормативно-

стильові основи професійного мовлення 

 

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування 

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

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

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

Тема 2. Основи культури української мови 

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

словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. 

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

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні 
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. 

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

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Професійна комунікація 

 

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

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

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

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

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

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

Тема 6. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під 

час безпосереднього спілкування. 
Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 

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

Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови. 

Тема 7. Форми колективного обговорення професійний 

проблем  

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

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

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

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

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види 

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

Тема 10. Довідково-інформаційні документи 

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

Тема 11. Етикет службового листування 

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

фахової діяльності 
 

Тема 12. Українська термінологія в професійному 

спілкуванні 
Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні 

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

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

Тема 13. Науковий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні 
Становлення і розвиток наукового стилю української мови. 

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

Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, 

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

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

Тема 14. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів 

Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, 

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

термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у 
змісті й будові висловлювань. 
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Державна мова – мова професійного спілкування 

План 

1. Предмет, мета і завдання курсу, його наукові основи.  

2. Правовий статус української мови. Поняття державної й 

офіційної мови. 

3. Мовне законодавство в Україні. 
4. Мовна політика і мовна ситуація в Україні. 

 

Література 

[1; 2; 10; 16; 20; 23; 34; 42] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що є предметом навчальної дисципліни "Українська мова 
(за професійним спрямуванням)"? Окресліть мету і завдання 
курсу.  

• У чому суть професійної мовнокомунікативної компетенції? 

• Які погляди на природу мови відомі в науці? Доведіть, що 
мова суспільне, а не лише біологічне чи психічне явище. 

• Назвіть основні функції мови, схарактеризуйте їх. 

• Визначте правовий статус української мови. 

• У чому суть понять "державна мова" і "офіційна мова"? Які 
критерії надання мові державного статусу вироблено в 
європейських країнах? 

• Схарактеризуйте документи, які визначають правовий 

статус української мови і регулюють уживання мов в 
Україні. 

• Що таке мовна політика і мовна ситуація?  

• Схарактеризуйте мовну ситуацію в Україні та досвід країн 

Європи в розв'язанні мовних проблем. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 
 

План 

1. Документи, їх призначення і класифікація. 
2. Реквізити документів. 
3. Правила написання тексту документів. 
4. Стандартизація тексту ділових паперів. 

 

Література 

[1; 2; 3; 9; 11; 12; 13; 15; 44; 45; 46] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Дайте визначення поняття "документ". Які функції 
виконують документи? 

• За якими ознаками класифікують документи? Наведіть 
класифікацію документів. 

• Які нормативні акти встановлюють склад реквізитів 
документів?  

• Що таке формуляр? Які існують види формулярів? 

• Яких правил слід дотримуватися під час написання тексту 
документа? 

• Розкрийте поняття "стандартизація тексту документів". 

Схарактеризуйте документи з текстами високого і низького 
рівня стандартизації. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Переклад і редагування наукових текстів 

 

План 

1. Суть і види перекладу. 
2. Особливості науково-технічного перекладу. 
3. Автоматизований (комп’ютерний) переклад. 

4. Редагування наукового тексту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Література 

[1; 2; 6; 28; 29; 31; 36] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що таке переклад? Наведіть класифікації перекладу за 
формою, способом перекладання і змістом. 

• У чому полягають особливості науково-технічного 
перекладу? 

• Чим відрізняються повний, реферативний і анотаційний 

переклад? 

• Як ефективно використовувати програми комп'ютерного 
перекладу? 

• Що таке редагування наукового тексту? Схарактеризуйте 
етапи редагування наукового тексту. 

 

 

ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Завдання 1. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки 

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

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

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

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

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

сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи виробів у різних галузях 

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

одержання, оброблення, перероблення, складання або будівництва. 
Крім того, Т. називають опис виробничих процесів, інструкції щодо 
їх виконання, технологічні карти тощо. До складу сучасної Т. 
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включають і технічний контроль виробництва. Т. значною мірою 

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

праці, досвідом новаторів виробництва. Як наукова дисципліна Т. 

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

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

математичного аналізу і прогнозування, засобів електронної 
техніки. 

В. технологія, -ї, ор. -єю  

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

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

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

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

тиражами за допомогою трафарету, натягнутого на циліндр. 

Е. ротатор техн. ротатор, -ра 
     Є. АВТОМОБІЛЬ, автомашина, машина, авто; автівка, мотор 
(перев. легковий). 

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

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

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

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

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

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

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

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

передбачає максимальну автоматизацію керування робочими 

процесами агрегатів, механізмів і систем.  

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

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

І. 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 
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У. з появою кібернетики стали предметом систематичних 
досліджень. Кібернетика і 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). 

Завдання 2. Доберіть 4 словникові статті з різних 

лексикографічних джерел. Схарактеризуйте тип і призначення 
кожного із використаних словників 

Завдання 3. 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. Обговорюючи 

проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на 

засіданні співпали. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну 
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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. В розданій нам головуючим програмі 

зустрічаються помилки, а найчастіше слідуючі: приймати участь, 

приймати належні міри, самий актуальний, двадцять хвилин 

шостого, через пару днів, засідання продовжується 50 хвилин, 

співставити факти, переписуватися, міроприємство, як 

виключення з правил, приналежність до організації. 

Завдання 4. 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. 

Завдання 5. Відредагуйте речення й запишіть правильно. 

Перевірка у підрозділах буде здійснюватися за слідуючою 

схемою: перш за все буде проводитися інвентаризація, потім 

будуть звірятися плани робіт з їх фактичним виконанням, і в кінці 

кінців буде перевірятися документація. Нами зібрані й 

аналізуються всі зауваження і пропозиції студентів по 

удосконаленню роботи студради. Всі матеріали завозяться на 

будову своєчасно, тому будівельникам не приходиться даремно 

тратити час. Товари ввозяться до країни, лише сплативши мито. 

До роботи по упорядкуванню студмістечка залучаються всі 

бажаючі. 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. До обговорення проекта 

запросили усіх, у тому числі й завідуючих відділами. Степан 

Іванович являється директором новоствореної фірми. Документ 

засвідчується відділом кадрів. Дослідження виконано нами. 
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Завдання 6. 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; 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. 

Завдання 7. 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. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Завдання  1. Назвіть функції спілкування. Окресліть різновиди 

професійного спілкування. 
Завдання 2. Окресліть поняття ораторської (риторичної) 

компетенції. Схарактеризуйте публічний виступ як засіб 

професійної комунікації. 
Завдання 3. З’ясуйте види публічного мовлення. 

Схарактеризуйте презентацію як різновид публічного мовлення 
(типи презентацій, мовленнєві, стилістичні і комунікативні 
принципи презентацій). 

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

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

документів. 
Завдання 6. Назвіть склад реквізитів документів та вимоги до їх 

змісту й розташування.  
Завдання 7.  Cхарактеризуйте документи з кадрово-контрактних 

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

Завдання 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. 

Завдання 10. Назвіть основні довідково-інформаційні 
документи. Схарактеризуйте їх. 

Завдання 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. 

Завдання 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. 

Завдання 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. 
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Завдання 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 

 

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

Завдання 16. Складіть наказ про зарахування на роботу. Оберіть 
назву посади і структурний підрозділ, які відповідали б профілеві 
Вашої майбутньої фахової діяльності. 

Завдання 17. Напишіть документ, у якому серед інших є такі 
реквізити: назва установи; дата проведення заходу; порядок денний 

(питання, які розглядали на зборах). 
Завдання 18. Розкажіть, що таке записка як вид документів, 

укажіть її різновиди. Наведіть приклад однієї із записок. 
Завдання 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... 

Завдання 20. Напишіть звіт про виконану роботу на 
підприємстві за час проходження навчально-виробничої практики. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Завдання 1. Розкрийте історію становлення української наукової 
термінології. 

Завдання 2. Схарактеризуйте способи творення термінів 
обраного фаху. 

Завдання 3. Схарактеризуйте кодифікацію і стандартизацію 

термінів. 
Завдання 4. Назвіть мовні засоби наукового стилю. 

Завдання 5. З’ясуйте основні правила бібліографічного опису 
джерел, оформлювання покликань. 

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

Завдання 7. Назвіть основні вимоги до виконання та 
оформлювання курсової і бакалаврської робіт. 

Завдання 8. З’ясуйте суть і види перекладу. 
Завдання 9. Окресліть особливості редагування наукового 

тексту. Вкажіть типові помилки у змісті й будові висловлювань.   

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

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

Завдання 11. З’ясуйте жанр поданого тексту.  
 

       Ванжа Г. К.  Машинобудівне креслення: навчальний посібник / 

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

– 167 с.  

      Висвітлено відомості, необхідні для виконання та оформлення 

машинобудівних креслень відповідно до державних стандартів 

України. Наведено приклади геометричних побудов та методи 

створення зображень предметів згідно з вимогами нарисної 

геометрії. Подано детальну інформацію щодо способів виконання 

графічних зображень, побудови розрізів і перерізів, зображення 

деталей на машинобудівних кресленнях, креслення нарізей, 

рознімних з'єднань і стандартизованих деталей зубчастих коліс і 

пружин, а також про складальні та будівельні кресленики, 

аксонометричні проекції. Розглянуто стадії проектування 

автотранспортних підпрємств, описано правила виконання 

генеральних планів і планів автотранспортних споруд. 
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     Для студентів технічних ВНЗ напряму підготовки 

"Автомобільний транспорт". 

 

Завдання 12. Підберіть наукову статтю за Вашим фахом  і 
складіть до неї анотацію.  

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

Завдання 14. Складіть і запишіть питальний і тезовий плани 

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

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

 1. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, 

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

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

2. Левковець Петро Романович Перевезення небезпечних 

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

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

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

„Організація управління технологічними процесами” – Рівне: 

НУВГП, 2005 р. –  90 Ст. 

Завдання 16. Визначте спосіб творення термінів.  
Інжиніринг, тарифно-кваліфікаційний довідник, вибір 

структури, оперативні наради, робоча група, людські ресурси, 

апарат управління, централізація управління,  ефективність 

управління, теорія гри, портфель замовлень,  функційні керівники, 

функційні повноваження, адміністрація підприємства, цикл 

управління, адміністративні навички, скалярний ланцюг, 

плановість, критерій актуальності інформації, бізнес-план, 

рейтинг, інновація, бюджет, холдинг.  

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

ефективних транспортних процесів, визначені головні задачі 

управління, які мають забезпечувати своєчасне, повне та якісне 

задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях.  
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  ІТС відносяться до складних систем і тому самим важливим 

засобом удосконалення транспортного процесу являється 

створення ефективних методів організації та координації 

пасажирських перевезень по різним видам транспорта. 

 Для України являється актуальною концепція «єдиного 

європейського неба» та інтеграції в європейський повітряний 

простір. Організація повітряного руху України має відповідати 

стратегічним напрямам розвитку системи АТМ у відповідності до 

Глобального плану впровадження систем зв’язку, навігації, 

спостереження/організації повітряного руху СNS/АТМ. 

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

уривок. Назвіть обов’язкові структурні елементи тексту цієї форми 

наукової праці і її реквізити. 

Вважаємо за потрібне відзначити, що теоретичні відомості 

майже з усіх тем викладено на такому фаховому рівні, який 

забезпечує науковість і доступність, правильність і легкість 

засвоєння матеріалу. Цьому значною мірою сприяє використання 

узвичаєного в українському мовознавстві науково-поняттєвого 

апарату. Проте не можемо погодитися з корекцією тих 

узвичаєних термінів, що стосуються дієслів недоконаного та 

доконаного виду й утворених від них іменників. Автори посібника, 

услід за деякими фахівцями не філологами, увели поняття процесу, 

що охоплює дії та події, мотивуючи це "потребою спеціальних 

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

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

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

спрощують, а навпаки, ускладнюють засвоєння правил про 

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

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

доконаного виду; по-друге, створюють плутанину в науковій 

термінології, яка заважатиме викладачам та студентам у 

навчальному процесі, адже в наукових граматиках української мови 

на означення згаданих понять здавна вживаються інші терміни. 

  Суперечать теорії мовознавчої науки й інші нововведення 

авторів посібника. Так, зокрема, вони виділяють таку дійову 

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

ілюструючи її прикладом стругальний верстат – верстат для 
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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 

надійним довідником з української науково-технічної та ділової 

мови. 

Катерина Городенська,  

                                 доктор філол. наук, професор, 

    Інститут української мови НАН України 

 

Завдання 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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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Законодавчі та нормативно-стильові основи 

 професійного мовлення 

1. Українська мова на лінгвістичній карті світу. 
2. Мовне законодавство в Україні. 
3. Правовий статус української мови. 

4. Мовна політика в Україні. 
5. Досвід розв’язання мовних проблем у країнах Європи. 

6. Природа і функції мови. 

7. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. 
8. Професійна мовнокомунікативна компетенція. 
9. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови. 

10. Комунікативні ознаки культури мови. 

11. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 
12. Типологія мовних норм. 

13. Словники та їх роль у професійному спілкуванні. 
14. Мовний етикет у професійному спілкуванні. 
15. Стандартні етикетні ситуації. 
16. Національно-мовні особливості формул звертань у 

європейських народів. 
17. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. 
18. Класифікація стилів сучасної української літературної мови. 

19. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 
розмовного стилів. 

20. Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю. 

21. Прийменник „по” у діловому мовленні. 
22. Науковий стиль, його особливості та різновиди. 

23. Текст як форма реалізації професійної діяльності. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Професійна комунікація 

1. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. 
2. Сутність спілкування. Функції спілкування. 
3. Основні закони спілкування і вимоги до усного професійного 

мовлення. 
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4. Види і форми усного професійного спілкування. 
5. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення. 
6. Сучасні етикетні мовні формули у професійному спілкуванні. 
7. Невербальні компоненти спілкування. 
8. Гендерні аспекти спілкування. 
9. З історії ораторського мистецтва. 
10. Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного 

мовлення. 
11. Публічний виступ як важливий засіб переконання. 
12. Мистецтво аргументації. 
13. Мовні засоби переконування. 
14. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного 

виступу. 
15. Підготовка до публічного виступу. 
16. Презентація як різновид публічного мовлення. 
17. Культура і тактика ведення ділових переговорів. 
18. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу. 
19. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 
20. Ділова бесіда. Функції та види ділових бесід. Співбесіда з 

роботодавцем. 

21. Дискусія. Ділова суперечка. 
22. Нарада. 
23. Збори, переговори, дискусії як форми колективного 

обговорення професійних проблем 

24. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми 

впливу на партнера. 
25. Національний стандарт України на оформлення документів. 

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

бланків документів. 
27. Оформлювання сторінки документа. Вимоги до тексту 

документа. 
28. Довідково-інформаційні документи. 

29. Документація з кадрово-контрактних питань. 
30.  Етикет службового листування. 
31.  Стиль сучасного ділового листування. 
32.  Особливості стилю електронних листів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3  

Наукова комунікація як складник фахової діяльності 
1. Періодизація історії української наукової термінології. 
2. Становлення і розвиток термінології обраного фаху (вказати 

свій). 

3. Структурно-семантичний характеристика термінології обраного 
фаху  (вказати свій). 

4. Специфіка термінології обраного фаху (вказати свій). 
5. Історія і сучасні проблеми української термінології. 
6. Інтернаціональне й національне в термінотворчому процесі. 
7. Формування концептуальних засад українського 

термінознавства. 
8. Роль Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ) у 

розвитку української термінологічної науки. 

9. Роль Інституту української наукової мови в розбудові 
української термінології. 

10. Науковці, які стояли біля витоків розбудови наукової мови в 
Україні. 

11. Синонімія в українській науковій термінології. 
12. Проблема багатозначності в українській науковій термінології. 
13. Метафора в українській науковій термінології. 
14. Основні джерела поповнення української термінології. 
15. Місце термінології у складі сучасної української мови. 

16. Складні випадки терміновживання. 
17. Проблеми упорядкування і кодифікації української термінології 
обраного фаху (вказати свій). 

18. Уніфікація та стандартизація термінології. 
19. З історії української термінографії. 
20. Сучасна українська термінографія. 
21. Сучасна термінографія обраного фаху (вказати свій). 
22. Особливості термінологічних словників. 
23. Українська комп’ютерна лексикографія. 
24. Особливості науково-технічного перекладу. 
25. Виникнення і розвиток комп’ютерного перекладання. 
26. Проблеми перекладу термінів. 
27. Термінологія обраного фаху в процесі комп’ютеризації. 
28. Сучасні системи комп’ютерного перекладання. 
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29. Форми і жанри репрезентації результатів наукової діяльності. 
30. Культура професійного мовлення фахівця (відповідно до 

майбутнього фаху). 

31. Правила мовностилістичного оформлення наукової роботи. 

32. Труднощі слововживання в професійному мовленні фахівців 
(відповідно до обраного фаху). 

33. Науковий етикет. 
34. Оформлювання результатів наукової діяльності. 
35. Стаття як самостійний науковий твір. 

 

 

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

     1. Правовий статус української мови в Україні 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. 
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    6. Мова професійного спілкування – це 

а) підсистема сучасної літературної мови, якою послуговуються 

переважно представники певної професії; 

б)  унормована форма загальнонародної мови; 

в) сукупність загальновизнаних мовних засобів, які вважають 

правильними і зразковими на певному історичному етапі; 

г) знання етикетних формул і вміння ними користуватися в 

професійному спілкуванні. 

    7. Розділ мовознавства, предметом якого є теорія і практика 

укладання словників, – 

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. 
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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". 

     13. Українські відповідники до іншомовних слів правильно 

дібрано в рядку 

а) менеджмент – управління, інституція – заклад; 

б) менеджер – керівник, раціональний – свіжий; 

в) інстинктивний – підсвідомий, превалювати – запобігати; 

г) імідж – стиль, вакансія – посада. 

      14. Правил милозвучності української мови дотримано в 

рядку 

А. Засідання відбулось в конференц-залі університету. 

Б. Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад в ЗАТ 

«Рівнеавтодор». 

В. Зміни в сфері машинобудування особливо помітні. 

Г. Університет готує конкурентоспроможних економістів й 

інженерів. 

    15. В усіх словах правильно виділено наголошені склади в 

рядку 

а) відцентровий, клапановий, підігнутий;                
б) стовідсотковий, трубчастий, циліндровий; 
в) завкадрів, навскоси, середина;                     
 г) підпірний, мережа, інструктаж. 

       16. Усі слова написано правильно в рядку 

а) енергоносій, турбо-котел, макроекономічний, університетський; 

б) машинобудівний, дизель-генератор, неускладненість;  

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.  
22. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації.  
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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. 
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 
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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.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Шевчук С. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : 

підручн. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 2-ге вид., виправ. і 
доповн. – К. : Алерта, 2011. 

2. Малевич Л. Д. Українська мова (за професійним спрямуванням) : 

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення /  

Л. Д. Малевич, А. В.  Кочубей. – Рівне : НУВГП, 2008.  

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : 

навчальний посібник  /  З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 
2008.  

Допоміжна 

4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-

Давидович. – К. : Либідь, 1991. 

5. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручн. / 

Ф. С. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004.  

6. Бондаренко В. В. Переклад науково-технічної літератури / 

В. В. Бондаренко, В. В. Дубічинський, Кухаренко В. М. – 

Харків : ХДПУ,  2001. 

7. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови 

: навч. посібн. / Н. Ботвина. – К. : Арт Ек, 1999. 

8. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посібн. / 

Г. Й. Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. 

9. Глущик С. В. Сучасні ділові папери :  навч. посібн.  /  

С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. 

10. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. 

посібн. – Вінниця : Нова книга, 2003. 

11. ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та 
визначення понять. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. 

12. ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 
Вимоги до оформлювання документів. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

13. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. 
Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2000. 

14. Дьяков А.С. Основи термінотворення : Семантичні та 
соціолінгвістичні аспекти / Дьяков А.С., Кияк Т.Р., 

Куделько З.Б. – К.: Вид. дім "КМ Academia", 2000. 

15. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : навч. посібн. / 

Микола Зубков. – Xарків: Торсінг, 2009. 

16. Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. 

– Дрогобич : Відродження, 1994. 

17. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей / Дейл 
Карнегі // Всесвіт. – 1988.  

18. Когут О. І. Основи ораторського мистецтва : практикум / 

О. І. Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. 

19. Коваль А.П. Ділове спілкування : навч. посібн.  / А. П. Коваль. – 

К. : Либідь, 1992. 

20. Конституція України. – К., 1996. 

21. Культура української мови : Довідник. – К.: Либідь, 1990. 

22. Культура фахового мовлення : навч. посібн. / за ред. Н. Д. Бабич. 

– Чернівці : Книги – ХХІ, 2005.  

23. Масенко Л. Мова і суспільство : постколоніальний вимір / 

Л. Масенко. – К. : ВД "Академія", 2004. 

24. Мацько Л. І. Культура фахової мови : навч. посібн.  / 

Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007.  

25. Мацько Л. І. Риторика : навч. посібн. / Л. І. Мацько, 

О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. 

26. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручн.  / 

Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища 
школа, 2003. 

27. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія: історія 
і сьогодення / Галина Наконечна. – Львів : Кальварія, 1999. 

28. Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор : Порадник з української 
мови. – К. : Українська книга, 1998. 

29. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : навчальний 

посібник з алґоритмічними приписами / Г. C. Онуфрієнко. – 2-ге 
вид., перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

30. Панько Т. І. Українське термінознавство : підручник для 
студентів гуманітарних спеціальностей / Т. І. Панько, 
І. М. Кочан,  Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994.  

31. Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. 

посібн. / З. В. Партико. – Л.: ВФ "Афіша", 2006. 

32. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручн. 

/ О. Д. Пономарів. – Тернопіль, 2000. 

33. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. 

посібн. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006.  

34. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року 
№ 10 рп/99 // www. zakon.rada.gov.ua 

35. Сагач Г. М. Ділова риторика : мистецтво риторичної 
комунікації : навч. посібн. / Г. М. Сагач. – К. : Зоря, 2003. 

36. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. 

посібн. / О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. 

37. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум / 

О. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. 

38. Струганець Л.В. Теоретичні основи культури мови : навч. 

посібн. / Л. В. Струганець. – Тернопіль, 1997. 

39. Томан І. Мистецтво говорити / пер. з чес. – 2-е вид / Іржі Томан. 

– К. : Політвидав України, 1989. 

40. Українська ділова і фахова мова : практичний посібник на 
щодень / М. Д. Гінзбург, І. О. Трегубова, С. Д. Левіна, 
І. М. Корніловська; за ред. М. Д. Гінзбурга. – 2-е вид., випр. і 
доп. – К. : Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. 

41. Українська мова : енциклопедія. – К. : Видавництво «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. 

42. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. 

О. О. Потебні; Інститут української мови. – К., 2007.  

43. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / 

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

Видавництво «Довіра» УНВЦ «Рідна мова», 1999.  

44. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс : підручн. / 

С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009.  

45. Шевчук С. В. Службове листування : довідник / С. В. Шевчук. – 

К. : Літера ЛТД, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

Словники 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і 
допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : ВТФ 

«Перун», 2005. 

2. Ганич Д. І. Русско-украинский и украинско-русский словарь / Д. 

І. Ганич, С. І. Олійник. – К., 1990. 

3. Головащук І. С. Складні випадки наголошення : словник-
довідник /  І. С. Головащук. – К., 2001. 

4. Головащук І. С. Українське літературне слововживання : 

словник-довідник  /  І. С. Головащук. – К., 1995. 

5. Єрмоленко С. Я. Новий російсько-український словник-довідник 
/ С. Я. Єрмоленко. – К., 1999. 

6. Караванський С. Російсько-український словник складної 
лексики / С. Караванський. – Львів : БаК, 2006.  

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

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

9. Словник іншомовний слів / [за ред. О. Мельничука]. — К., 1985. 

10. Словник скорочень української мови. – К., 1982. 

11. Словник української мови : В 11 тт. – К., 1971 – 1981. 

12. Словник-довідник з культури української мови / [Д. Гринчишин, 

А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак]. – К. : Знання, 2006.  

13. Словник-довідник труднощів української мови. – К., 1992. 

14. Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів / [За 
ред. В. М. Русанівського]. – К. : Довіра, 2006.  

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

www.pravopys.net (Український правопис) 
http://kultura-movy.wikidot.com  (Довідник з культури мови) 

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com  (Довідник з українського 
слововживання М. Волощак) 
www.mova.info (Лінгвістичний довідково-інформаційний портал) 
www.novamova.com.ua  (Проект розвитку української мови) 

www.r2u.org.ua (Російсько-українські словники) 

www.rozum.org.ua (Словники онлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

http://rodovyi-vidminok.wikidot.com  (Родовий відмінок. Словник-
довідник) 
http://ros-ukr-idioms.wikidot.com (Російсько-український словник 
сталих словосполучень) 
http://yak-my-hovorymo.wikidot.com ("Як ми говоримо" 

Б. Антоненка-Давидовича) 
http://sum.in.ua (Онлайн-версія «Словника української мови» в 11 т.) 
http://www.clres.com/dict (Сторінка "Асоціації комп'ютерної 
лінгвістики"  з посиланнями на словники, онтології, частотні списки 

слів, текстові масиви та інші лінгвістичні ресурси) 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk (Великий тлумачний словник 
сучасної української мови) 

http://www.yourdictionary.com/othrsite.html (Лінгвістичні ресурси від 

"yourDictionary.com") 

www.litopys.org.ua (Електронна бібліотека давніх українських 
текстів) 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Українська мова 
(за професійним спрямуванням)"………………………………… 

Зміст програми навчальної дисципліни …………………………. 

Плани практичних занять …………………………………........... 

Завдання і вправи для самостійної роботи ……………………… 

Орієнтовна тематика рефератів ………………………………….. 

Зразки екзаменаційних тестових завдань………………………... 

Питання для підготовки до іспиту ……………………………….. 

Рекомендована література ………………………………………... 

     Базова література ………………………………………............. 

     Допоміжна література …………………………………………. 

     Словники ……………………………………………………….. 

Інтернет-ресурси ………….………………………………………. 

 

3 

5 

8 

10 

21 

25 

28 

31 

31 

31 

34 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


