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ВСТУП 
         Навчальна дисципліна “Лінгвістичні основи 

документознавства” є однією з професійно-орієнтованих 

дисциплін підготовки студентів зі спеціальності “Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа”. Предмет навальної дисципліни – 

правила побудови та мовне оформлення уніфікованих текстів 

службових документів. Курс носить міждисциплінарний 

характер і забезпечує оволодіння основними знаннями, 

уміннями та навичками правильного з мовного погляду 

укладання тексту документа як джерела та носія інформації. 

 

Анотація 
      Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Лінгвістичні 

основи документознавства» полягає у формуванні системи 

знань про специфіку структурної та змістової організації ділової 

документації, умінні моделювати тексти документів різних 

жанрів відповідно до певної комунікативної ситуації, які 

сприяють ефективному фунціонуванню підприємництва, 

державних і громадських інститутів, особистості як суспільного 

суб’єкта. 

     Ключові слова: документ, документознавство, лінгвістика, 

мовний стиль, редагування, текст. 

 
Abstract 

      The urgency of studying the discipline "Linguistic Fundamentals 

of Documentation" consists in forming a system of knowledge about 

the specifics of the structural and content organization of business 

documentation, the ability to model texts of documents of different 

genres according to a certain communicative situation that promote 

the effective functioning of entrepreneurship, state and public 

institutions, personality as a social sub the object 

   Key words: document, document science, linguistics, 

linguistic style, editing, text. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікацій-

ний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів –4.0 

Галузь знань: 

0201 “Культура” 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність: 

029 

“Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа” 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 3 
1-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  Спеціалізація: 

Семестр 

Загальна кількість  

годин - 120 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 

3,7 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

22 год. - 

Практичні, 

семінарські 

20 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

78 год. год. 

Індивідуальні 

завдання -  

Форма контролю: 

залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 54. 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

Мета курсу – навчити студентів укладати та редагувати 

тексти службових документів з урахуванням вимог офіційно-

ділового стилю української мови, виробити в них навички 

лінгвістичного аналізу й редагування текстів документів. 

Завдання курсу – вивчення лінгвістичних основ 

сучасного документознавства і ділової комунікації, літературної 

мови як засобу писемного ділового спілкування, особливостей 

стилістичної диференціації української літературної мови, 

лінгвістичної специфіки офіційно-ділового стилю і документа як 

основного способу його реалізації, структурно-композиційної та 

мовної своєрідності текстів документів, оволодіння 

комп’ютерними технологіями підготовки документів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: - сучасне трактування поняття комунікації; 

- особливості мови як засобу спілкування, зокрема в 

професійній сфері, сутність, функції, види і форми спілкування; 

- ознаки функціональних стилів літературної мови, їх 

класифікацію; 

- специфіку тексту документа; 

- лексичні і фразеологічні засоби офіційно-ділового стилю; 

- морфологічні і синтаксичні особливості службових 

документів;  

- норми редагування; 

- комп’ютерні засоби підготовки й оброблення текстових і 

табличних документів; 

вміти: - практично застосовувати норми сучасної української 

літературної мови відповідно до теми, мети і сфери спілкування; 

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів; 

- сприймати й створювати тексти офіційно-ділового стилю; 

- складати й оформляти різні типи документів, правильно 

добираючи мовні засоби, що репрезентують їхню специфіку;  

- виявляти, пояснювати й усувати різні типи помилок у 

документах, дотримуючись чинних норм редагування; 
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- практично застосовувати комп’ютерні технології підготовки 

документів, системи комп’ютерного редагування, розпізнавання 

й автоматичного перекладу ділових текстів. 

Програму укладено відповідно до вимог кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

Запроваджено систему академічних кредитів, що аналогічна 

ЕСТS, визначено змістові модулі курсу, сформульовано 

завдання для самостійної роботи студентів, розроблено шкалу 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади 
лінгвістичних основ документознавства 

 
Тема 1. “Лінгвістичні основи документознавства” як 

теоретико-прикладна навчальна дисципліна. Комунікативні 
засади ділового спілкування 

Предмет, мета і завдання курсу. Історичні витоки 

лінгвістичних основ документознавства. Ділова мова Х–ХVІІ 

ст., канцелярська мова ХVІІІ – початку XІX ст., формування 

офіційно-ділової мови у ХІХ – XX ст. Місце лінгвістичних 

основ документознавства в системі мовознавчих наук. Зв’язки 

лінгвістичних основ документознавства зі справочинством, 

лінгвістикою, кібернетикою, логікою, статистикою, соціологією 

тощо. 
 

Тема 2. Комунікативні засади ділового спілкування 
Трактування понять “комунікація” і “спілкування” в 

сучасній лінгвістиці. Сутність і функції спілкування. Види і 

форми спілкування. Комунікативна компетентність фахівця. 

Параметри комунікативної компетентності (мовний. 

прагматичний. предметний. соціокультурний). Джерела 

формування комунікативної компетентності. Рівні 

комунікативної компетентності. 
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Тема 3. Стилістична диференціація української 
літературної мови 

Літературна мова як засіб писемної ділової комунікації. 

Ознаки літературної мови. Норми літературної мови. 

Функціональні стилі літературної мови. Призначення, сфера 

застосування, жанри реалізації, мовні особливості 

функціональних стилів. Класифікація стилів сучасної 

української літературної мови. 

Офіційно-діловий стиль як стиль службових документів. 

Призначення, загальна характеристика і сфера застосування 

офіційно-ділового стилю української мови. Лінгвістична 

специфіка офіційно-ділового стилю. Різновиди й жанри 

офіційно-ділового стилю. Документи, їх призначення, основні 

різновиди. Правила складання документів. 

 

Тема 4. Текст сучасного службового документа та 
його композиційні особливості 

Текст і його ознаки. Основні елементи тексту. Види 

зв’язку елементів тексту (контактний, дистантний, ланцюговий 

(послідовний), паралельний, перспективний, ретроспективний). 

Класифікація текстів у документознавстві. Текстові і нетекстові 

компоненти документів. 

Загальні вимоги до створення текстів службових 

документів. Змістова композиція тексту. Лінгвістична 

композиція тексту. Мовні засоби текстового зв’язку. Лексичні, 

морфологічні, синтаксичні, стилістичні засоби текстового 

зв’язку. Структурні елементи тексту документа.  

 

Змістовий модуль 2. Мовні особливості текстів службових 
документів 

 

Тема 5. Лексичні та фразеологічні особливості 
ділового тексту  

Загальні принципи використання лексики в текстах 

офіційно-ділового стилю. Кальковані лексичні одиниці в 

писемному діловому мовленні. Особливості вживання 
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багатозначних слів. Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в 

діловому тексті. Особливості використання спеціальної лексики. 

Іншомовні слова в текстах документів. 

Функції фразеологізмів у діловій мові. Основні типи 

фразеологічних зворотів офіційно-ділового стилю. Нормативне 

використання типових мовних зворотів. 

 

Тема 6. Морфологічні та синтаксичні особливості 
службових документів 

Морфологічні засоби офіційно-ділового стилю. 

Особливості використання іменників. Особливості 

використання прикметників. Особливості використання 

займенників. Особливості використання числівників. Мовні 

формули на позначення часу. Особливості використання дієслів 

та їх форм. Особливості використання прислівників і службових 

частин мови. 

Складні випадки керування в текстах документів. 

Зв’язок присудка з підметом. Дієприкметникові та 

дієприслівникові звороти. Порядок слів у реченнях офіційно-

ділового стилю. Типи речень у текстах службових документів. 

 
Тема 7. Орфографія та пунктуація документної мови 
Власні назви в офіційно-ділових текстах. Правопис імен 

людей, географічних назв, назв установ, підприємств, 

організацій, партій, спілок, колективів, назв посад, звань, 

титулів, історичних епох, подій, свят, важливих документів, 

державних нагород. Правопис прикметників, утворених від 

власних назв. Правопис слів іншомовного походження. 

Чергування у/в, і/й, з/із/зі. Скорочення в документах. 

Виділення вставних і вставлених слів і конструкцій. 

Однорідні і неоднорідні прикладки. Синтаксичні конструкції зі 

словом як. Розділові знаки у складних реченнях різних типів. 

Розділові знаки при нумерації в діловому тексті. 
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Тема 8. Мовні особливості службових документів 
різних груп  

Мовні особливості організаційних документів. Мовні 

особливості документів щодо особового складу. Мовні 

особливості довідково-інформаційних документів. Мовні 

особливості документів господарсько-договірної діяльності. 

Мовні особливості документування господарсько-претензійної 

діяльності. Мовні особливості обліково-фінансових документів. 

Мовні особливості розпорядчих документів. 

 
Тема 9. Редагування документів  
Норми редагування. Типи норм редагування. Загальна 

класифікація помилок. Джерела, причини і види спотворення 

інформації. Методи редагування і виправлення тексту. 

Використання пробілів. 

 

Змістовий модуль 3. Комп’ютерні технології підготовки 
документів 

 

Тема 10. Підготовка текстових і табличних 
документів за допомогою комп’ютера 

Загальні норми набирання й опрацювання текстових 

повідомлень. Етапи підготовки текстових документів. 

Використання сучасних систем підготовки текстових 

документів (СПТД). Лінгвостилістика ділового електронного 

листування. 

Основні вимоги до оформлення табличних документів. 

Основні вимоги до форми і побудови таблиць. Оформлення 

нумераційного і тематичного заголовків таблиці. 

 

Тема 11. Комп’ютерні технології оброблення текстів 
документів 
Технологічні особливості й основні системи комп’ютерного 

редагування ділового тексту. Розпізнавання документів. Основні 

етапи процесу розпізнавання (сканування, сегментування, 

безпосереднє розпізнавання) текстів. Розпізнавання бланків. 
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Автоматичний переклад документів. Засоби автоматичного 

перекладу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р

. 

л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Модуль 1 

 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади 

лінгвістичних основ документознавства 

Тема 1. 

“Лінгвістичні 

основи 

документозна

вства” як 

теоретико-

прикладна 

навчальна 

дисципліна.  

10 2 2   6 

Тема 2. 

Комунікатив-

ні засади 

ділового 

спілкування 

8 2    6 

Тема 3. 
Стилістична 

диференціаці

я української 

літературної 

мови 

12 2 2   8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 4. Текст 

сучасного 

службового 

документа та 

його 

композиційні 

особливості 

12 2 2   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

42 8 6   28 

 
Змістовий модуль 2. Мовні особливості текстів службових 

документів 

Тема 4. 
Лексичні та 

фразеологічні 

особливості 

ділового 

тексту 

10 2 2   6 

Тема 5. Мор-

фологічні та 

синтаксичні 

особливості 

службових 

документів 

10 2 2   6 

Тема 6. 
Орфографія 

та пунктуація 

документної 

мови 

10 2 2   6 

Тема 7 Мовні 

особливості 

службових 

документів 

різних груп 

12 2 2   8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. 

Редагування 

документів 

10 2 2   6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

52 10 10   32 

 
Змістовий модуль 3. Комп’ютерні технології підготовки 

документів 

Тема 9. 
Підготовка 

текстових і 

табличних 

документів за 

допомогою 

комп’ютера 

14 2 2   10 

Тема 10. 
Комп’ютерні 

технології 

оброблення 

текстів 

документів 

12 2 2   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

26 4 4   18 

Усього 
годин 

120 22 20   78 

 
Модуль 2 

ІНДЗ -      

Усього 
годин 

120 22 20   78 
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5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Лінгвістичні основи документознавства” 

як теоретико-прикладна навчальна 

дисципліна. Комунікативні засади 

ділового спілкування 

2  

2 Стилістична диференціація української 

літературної мови 

2  

3 Текст сучасного службового документа та 

його композиційні особливості 

2  

4 Лексичні та фразеологічні особливості 

ділового тексту 

2  

5 Морфологічні та синтаксичні особливості 

службових документів 
2  

6 Орфографія та пунктуація документної 

мови 

2  

7 Мовні особливості службових документів 

різних груп 

2  

8 Редагування документів 2  

9 Підготовка текстових і табличних 

документів за допомогою комп’ютера 

2  

 10 Комп’ютерні технології оброблення 

текстів документів 

2  

Разом 20  
 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 “Лінгвістичні основи документознавства” 6  
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як теоретико-прикладна навчальна 

дисципліна. 

2 Комунікативні засади ділового 

спілкування 

6  

3 Стилістична диференціація української 

літературної мови 

8  

4 Текст сучасного службового документа та 

його композиційні особливості 

8  

5 Лексичні та фразеологічні особливості 

ділового тексту 

6  

6 Морфологічні та синтаксичні особливості 

службових документів 
6  

7 Орфографія та пунктуація документної 

мови 

6  

8 Мовні особливості службових документів 

різних груп 

8  

9 Редагування документів 6  

  10 Підготовка текстових і табличних 

документів за допомогою комп’ютера 

10  

11 Комп’ютерні технології оброблення 

текстів документів 

8  

Разом 78  
 

7. Методи навчання 
 

Під час викладання курсу використовуються такі методи 

навчання: інформаційно-ілюстративний, метод проблемного 

викладу, метод вправ, спостереження й аналіз мовних фактів, 

метод бесіди, методи інтерактивного навчання (ділові ігри, 

круглі столи тощо), блоковий метод, метод проектів, кейс-

метод, комп’ютерних технологій. 

Під час лекцій і практичних занять використовуються 

технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, кодоскоп; 

ПЕОМ (програми комп’ютерного перекладу, розпізнавання 

текстів, автоматичного редагування). 
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8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовують таки методи оцінювання знань та 

умінь: 

- поточний контроль (оцінювання усних і письмових 

відповідей на практичних заняттях); 

- оцінка за самостійну роботу; 

- тематичні контрольні роботи; 

- тестування, колоквіуми; 

-підсумковий контроль (залік). 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 

1 

Змістовий модуль 2 Змістовий 

модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 100 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

зараховано 82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
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0-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
 

1. Методичне забезпечення дисципліни складається з 

навчальних посібників, інтерактивного комплексу, електронного 

банку методичного забезпечення дисципліни, інструктивно-

методичної літератури, друкованого роздавального матеріалу, 

мультимедійних презентацій, слайдів тощо. 

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії: 

Методичні вказівки до практичних занять і самостійного 

вивчення дисципліни «Лінгвістичні основи Документознавства» 

для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» денної форми навчання /Л.Д. Малевич, 

С.В. Шийка. ‒ Рівне, 2017. 45 с. / [Електронний ресурс]. ‒ Режим 

доступу:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/2017.html 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Курс лекцій із дисципліни “Лінгвістичні основи 

документознавства” для студентів гуманітарного факультету 

усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.020105 

“Документознавство та інформаційна діяльність” / уклад. 

Л. А. Чередник. ‒ Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 224 с. 

2. Мамрак А. В. Українське документування: мова та 

стиль: навч. посіб. / А. В. Мамрак. ‒ Видання третє. ‒ Київ : 

Центр навчальної літератури, 2013. ‒ 364 с. 

3. Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика 

української мови / О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. ‒ Київ : 

Вища школа, 2011. ‒ 149 с. 
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4. Мацько Л. І. Стилістика ділової мови і редагування 

документів : навч. посіб. для дистанційного навчання / 

Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна. ‒ Київ : Ун-т 

“Україна”, 2009. ‒ 281 с. 

5. Пінзюк Л. В. Лінгвістичні основи документознавства / 

Л. В. Пінзюк. ‒ Київ, 2014. ‒ 268 с. 

6. Поберезська Г. Г., Волинець І. М. Лінгвістичні основи 

документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб / 

Г. Г. Поберезська, І. М. Волинець. ‒ Київ : Знання, 2008. ‒ 351 с. 

 

Допоміжна 
7. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / 

Б. Антоненко-Давидович. ‒ Київ : Либідь, 2009. ‒ 265 с. 

8. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: 

підручник / Ф. С. Бацевич. ‒ Київ : Видавничий центр 

“Академія”, 2004. ‒ 344 с. 

9. Ботвина Н. В. Науковий та офіційно-діловий стилі 

української мови : навч. посіб / Н. В. Ботвина. ‒ Київ : АртЕк, 

1999. ‒ 258 с. 

10. Бурківська Л. Ю. Лінгвістичні основи 

документознавства. Практикум / Л. Ю. Бурківська. ‒ 2-ге вид., 

випр. і доп. ‒ Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. ‒ 102 с. 

11. Волошин В. Г. Комп’ютерна лінгвістика : навч. посіб 

/ В. Г. Волошин. ‒ Суми : ВТД “Університетська книга”, 2004. ‒ 

384 с. 

12. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб / 

С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. ‒ Київ : Ранок, 2016. ‒ 

416 с. 

13. Державна  уніфікована  система  документації.  

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163-2003. ‒ 

(Чинний від 2003‒09‒01). ‒ Київ : Держспоживстандарт 

України, 2003. ‒ 21 с. ‒ (Національні стандарти України). 

14. Державна уніфікована система документації. 

Формуляр-зразок. Вимоги до побудови : ДСТУ 3844-99. ‒ 
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(Чинний від 2000‒07‒01). ‒ Київ : Держспоживстандарт 

України, 2000. ‒29 с. ‒ (Національні стандарти України). 

15. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. 

посіб. / Т. А. Єщенко. ‒ Київ : Академія, 2009. ‒ 264 с. 

16. Загорецька О. М. Службові документи сучасної 

організації / О. М. Загорецька. ‒ Київ : Ліра, 2009. ‒ 120с. 

17. Коваль А. П. Культура ділового мовлення / 

А. П. Коваль. ‒ Київ : Вища школа, 2012. ‒ 186 с. 

18. Козловська Л. С. Говоримо і пишемо правильно. 

Порадник з правопису, вимови, слововживання : навч. посіб. / 

Л. С. Козловська, С. І. Терещенко, Т. Г. Яременко. ‒ Київ : 

КНЕУ, 2011. ‒ 140 с. 

19. Корбутяк В. І. Діловодство : навч. посіб. / 

В. І. Корбутяк, З. О. Толчанова. ‒ Рівне : НУВГП, 2010. ‒ 122 с. 

20. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. 

/ І. М. Кочан. ‒ Київ : Знання, 2008. ‒ 423 с.  

21. Кубко В. П. Документна лінгвістика: Конспект 

лекцій для студентів спец. 7.020105 – “Документознавство та 

інформаційна діяльність” денної та заочної форм навчання / 

В. П. Кубко. ‒ Одеса : ОНПУ, 2009. ‒ 81 с. 

22. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за ред. 

Н. Д. Бабич. ‒ Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. ‒ 496 с. 

23. Лінгвістичні основи документознавства : методичні 

рекомендації до практичних занять / уклад. Колодіна Л. С. ‒ 

Київ : ДУТ, 2016. ‒ 10 с. 

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

Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. ‒ Київ : “Академія”, 2007. ‒ 361 с. 

25. Олійник О. Б. Сучасна українська мова / 

О. Б. Олійник. ‒ Київ : Кондор. 2011. ‒232 с. 

26. Палеха Ю. І. Культура діловодства : у 2 ч. / 

Ю. І. Палеха. ‒ Київ : Ліра-К, 2010. ‒ 532 с. 

27. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні 

основи : навч. посіб. / З. І. Партико. ‒ Львів : “Афіша”, 2006. ‒ 

416 с. 
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28. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української 

мови : підручник  О. Д. Пономарів. ‒ 3-є видан., перероб. і 

доповн. ‒ Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. ‒ 248 с. 

29. Про електронні документи та електронний 

документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV // 

Відомості ВР України. ‒ 2003. ‒ № 36. ‒ С. 275. 

30. Українська мова : енциклопедія. ‒ Київ : 

Видавництво “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. 

‒ 824 с. 

31. Український правопис / НАН України, Інститут 

мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови. ‒ 

Київ : Наук. думка, 2015. ‒ 288 с.  

32. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів 

/ С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. ‒ 2-е вид., доп. і 

випр. ‒ Київ : Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 2005. ‒ 507 с. 

33. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс : 

підручник / С. В. Шевчук. ‒ Київ : Арій, 2009. ‒ 279 с. 

34. Шевчук С. В. Службове листування : довідник / 

С. В. Шевчук. ‒ Київ : Літера, 2007. ‒ 108 с. 

35. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за 

професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, 

І. В. Клименко. ‒ 4-е вид. ‒ Київ. : Алерта, 2014. ‒ 696 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 

1. Український правопис / [Електронний ресурс]. ‒ 

Режим доступу: www.pravopys.net 

2. Довідник з культури мови / [Електронний ресурс]. ‒ 

Режим доступу: http://kultura-movy.wikidot.com  

3. Лінгвістичний довідково-інформаційний портал / 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: www.mova.info 

4. Проект розвитку української мови / [Електронний 

ресурс]. ‒ Режим доступу: www.novamova.com.ua 

5. Словники онлайн / [Електронний ресурс]. ‒ Режим 

доступу: www.rozum.org.ua 
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6. Російсько-український словник сталих 

словосполучень / [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://ros-ukr-idioms.wikidot.com 

7. Онлайн-версія “Словника української мови” в 11 

томах / [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://sum.in.ua/ 

8. Сторінка “Асоціації комп’ютерної лінгвістики” з 

посиланнями на словники, онтології, частотні списки слів, 

текстові масиви та інші лінгвістичні ресурси / [Електронний 

ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.clres.com/dict 

9. Великий тлумачний словник сучасної української 

мови / [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk 

10. Лінгвістичний портал / [Електронний ресурс]. ‒ 

Режим доступу:www.mova.info 

11. Онлайн перекладач / [Електронний ресурс]. ‒ Режим 

доступу: https://translate.google.com.ua/ 

12. Закони України. Юридичний портал / [Електронний 

ресурс]. ‒ Режим доступу: www.uazakon.com 

13. Діловодство в Україні / [Електронний ресурс]. ‒ 

Режим доступу: http://dilovodstvo.wordpress.com/ 

14. Мовні особливості службових документів / 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://bookss.co.ua/book_lingvistichni-osnovi-

dokumentoznavstva_799/9_lekciya-12-13-tema-movni-osoblivosti-

sluzhbovih-dokumentiv-riznih-grup 

15. Технологія створення, редагування і форматування 

текстового документа в MS Word / [Електронний ресурс]. ‒ 

Режим доступу: http://ukrbukva.net/1609-Tehnologiya-sozdaniya-

redaktirovanie-i-formatirovanie-tekstovogo-dokumenta-v-MS-

Word.htmlwww.osvita.org.ua 

16. Інструкція з діловодства в Національному 

університеті водного господарства та природокористування / 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/normativni-

dokumenti/inshi-normativni-dokumenti 
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17. Методичний кабінет кафедри українознавства – 

33 000, м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус 

№ 2, каб 213. 

18. Бібліотеки: 

НУВГП (33 000 м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

обласна універсальна наукова бібліотека (33 000, 

м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-10-63) / [Електронний 

ресурс]. ‒ Режим доступу: library@libr.rv.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


