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Лекція 1 

 

Тема: Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, 

спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення. 

Мета: сприяти утвердженню і розвитку державної української мови; 

визначати стилі різних текстів; користуватися державною мовою в усіх 

сферах життя. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)».  

2 Нормативні документи про державний статус української мови.  

3 Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як 

показник рівня культури людини.  

4 Стилі сучасної української літературної мови. Особливості лексики та 

синтаксичної організації офіційно-ділового стилю.  

5 Типи мовлення. 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, нормативні документи. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

 

Ключові поняття: мова професійного спілкування (формування 

національномовної особистості, комунікативних навичок майбутніх 

спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови; функціональний 

різновид української літературної мови, яким послугуються представники 

певної галузі виробництва, професії, роду занять); державна мова (це 

закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в 

органах державного управління та діловодства, громадських органах та 

організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сферах 

зв'язку та інформатики), мовна компетенція (це сума систематизованих 

знань норм і правил літературної мови, за якими будуються правильні мовні 

конструкції та повідомлення за фахом), мовленнєва компетенція (це 

система умінь і навичок використання знань під час фахового спілкування 



для передавання певної інформації), комунікативна компетенція (система 

знань, умінь і навичок, потрібних для ефективного спілкування, тобто треба 

володіти сумою знань про мову, вербальні й невербальні засоби спілкування, 

культуру, національну своєрідність суспільства і вміти застосовувати ці 

знання в процесі спілкування), професійна мовнокомунікативна 

компетенція (репрезентує професійні знання, вміння і навички спілкування), 

мовна політика (система заходів (політичних, юридичних, 

адміністративних), спрямованих на регулювання мовних відносин в державі, 

зміну чи збереження мовної ситуації в державі), мовна ситуація (ситуація 

взаємодії різних мов чи різних форм існування однієї мови в певній державі з 

огляду на їхню функціональну специфіку й ареал поширення), стилі 

мовлення (усвідомлена суспільством підсистема в системі загальнонародної 

мови, закріплена за тими чи іншими ситуаціями спілкування, яка історично 

склалася й характеризується набором засобів вираження і певним принципом 

їхнього відбору). 

 

 

Практичне заняття 1 

 

Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення 

під час дискусії 

Мета: навчити орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літера-

турної мови. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Поняття літературної мови. Мовна норма, варіанти норм.  

2 Ознаки та аспекти культури мовлення.  

3 Мовленнєва культура – критерій професійної майстерності фахівця.  

4 Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення 

мовленнєвої культури.  

5 Культура мовлення під час дискусії. 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 



Ключові поняття: літературна мова (це унормована, регламентована, 

відшліфована форма існування загальнонародної мови, що обслуговує 

найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей: державні та 

громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут 

людей; вона вважається найвищою формою існування мови; літературна 

мова характеризується такими ознаками: унормованістю; уніфікованістю 

(стандартністю); наддіалектністю; поліфункціональністю; стилістичною 

диференціацією (розвиненою системою стилів); мовна норма (уніфіковані, 

традиційні, найбільш поширені, свідомо фіксовані стандарти реалізації 

мовної системи, обрані в процесі суспільної комунікації); культура 

мовлення (досконале володіння літературною мовою, її нормами в процесі 

мовленнєвої діяльності); мовленнєва культура (мовленнєва культура 

особистості великою мірою залежить від її зорієнтованості на основні риси 

бездоганного, зразкового мовлення; головними комунікативними ознаками 

(критеріями) культури мовлення є: правильність, змістовність, логічність, 

багатство, точність, виразність, доречність і доцільність.); культура 

мовлення в житті професійного комунікатора (важлива складова 

діяльності будь-якого фахівця є комунікативна компетенція, яка належить до 

ключових професійних характеристик.; вона містить три основні 

компоненти: робота з документами, вміння вести міжособистісний і 

соціальний діалог, виступати публічно; мати здібності розмовляти так, щоб 

тебе розуміли правильно інші, слухати і розуміти інших, уміти впливати на 

рішення співбесідника, ненав'язливо переконувати, створювати атмосферу 

довіри та взаєморозуміння - вельми важливі атрибути комунікативної 

професіограми.); культура мовлення під час дискусії (діалогічний метод 

творчої діяльності групи осіб, побудований на публічному, відкритому, 

доброзичливому обговоренні актуального, але спірного питання і 

спрямований на певний позитивний результат). 

        

 

Практичне заняття 2 

 

Тема: Специфіка мовлення фахівця  

Мета: знати основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, 

композицію публічного виступу; правильно сприймати фахову інформацію, 

володіти різними видами усного професійного спілкування. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Мова і професія.  

2 Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.  

3 Управління мовленням та його структурування.  

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 



Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

Ключові поняття: мова і професія (дві важливі суспільні категорії, що 

визначають глибину пізнання світу, оволодіння набутками цивілізації, рівень 

мовленнєвої культури. Мова з багатьма її функціями (комунікативною, 

номінативною, культуроносною, мислетворчою та ін.) забезпечує належний 

рівень грамотності носіїв певної професії, формує їх уміння спілкуватися у 

всіх сферах комунікації - в ділових відносинах, у науці, в освіті, культурі, 

економіці тощо. Знати мову професії - це вільно володіти багатим лексичним 

матеріалом з фаху. Знати мову професії - це значить дотримувати граматич-

них, лексичних, стилістичних, акцентологічних норм професійного 

спілкування, якого люди вчаться впродовж усього життя); публічний виступ 

(реалізується система мисленнєво-мовленнєвих дій - уміле використання 

форм людського мислення (логічно-образного) та мовних засобів вираження; 

діяльність людини, професія якої пов'язана з виголошенням промов, 

доповідей, читанням лекцій, вимагає набуття певної вправності у виборі 

відповідного жанру, формулюванні теми, відбору фактичного матеріалу та 

послідовності його викладу, а також високої культури мовлення та 

спілкування в цілому; залежно від змісту, призначення, способу 

проголошення й обставин спілкування виділяють такі жанри публічного 

виступу доповідь, промова, виступ, повідомлення матеріалу; компонування 

тексту виступу, який містить вступ, основну частину та висновки: 

обдумування та формулювання теми, визначення низки питань, 

виокремлення принципових положень; добір теоретичного і практичного 

матеріалу (опрацювання літератури); складання плану, тобто визначення 

порядку розташування окремих частин тексту, їх послідовності та обсягу; 

складання тез виступу; написання остаточного тексту виступу ніша, 

сприймається легше; при цьому не можна нехтувати дотриманням 

загальноприйнятих літературних норм у користуванні орфоепічними, 

морфологічними та стилістичними засобами мови, адже важливою умовою 

успіху є бездоганна грамотність. Мовлення має бути не тільки правильним, а 

й лексично багатим, синтаксично різноманітним; безперечно, успіхові будь-

якого публічного виступу сприяє виразне мовлення; до технічних чинників 

виразного мовлення належать дихання, голос, дикція (вимова), інтонація 

(тон), темп, жести, міміка; лише досконале володіння кожним складником 

техніки виразного мовлення може гарантувати високу якість мовлення). 

 



Практичне заняття 3 

 

Тема: Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання 

Мета: навчити використовувати набуті знання у процесі ділового 

спілкування. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Поняття спілкування.  

2 Сутність і зміст етики ділового спілкування.  

3 Етичні норми і нормативи. Професійна етика.  

4 Вчинок як першоелемент моральної діяльності 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

6 Коваленко С. Сучасна риторика. Навчально-практичний посібник. – Т.: 

Мандрівець, 2007. 
 

Ключові поняття: поняття спілкування (спілкування - це 

цілеспрямований, соціально зумовлений процес обміну інформацією між 

людьми в різних сферах їхньої пізнавально-трудової та творчої діяльності, 

який реалізується переважно за допомоги вербальних засобів; мова - це 

система засобів спілкування, мовлення – вибір їх засобів у процесі 

спілкування, спілкування - процес обміну інформацією за допомоги мови, 

тобто мовленнєва діяльність.); сутність і зміст етики ділового спілкування 

(ділове спілкування - це двосторонній процес, що репрезентує спільну 

мовленнєву діяльність, особливу форму контактів його суб'єктів, які 

представляють певну організацію, установу, компанію тощо; метою ділового 

спілкування є організація, регулювання, оптимізація професійної, наукової, 

комерційної чи іншої діяльності; в основі ділового спілкування лежить рух 

до успіху суб'єктів його; воно концентрує в собі все те, що сприяє 

згуртованості, комунікативному співробітництву учасників спілкування та 

прояву індивідуальної ініціативи.); етичні норми і нормативи; професійна 

етика (це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій 

обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим 



нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, 

глибокому усвідомленню моральної відповідальності за 

виконання професійних обов'язків); вчинок як першоелемент моральної 

діяльності (вчинок – це завжди усвідомлена активність, яка має свої мотиви 

і наслідки, і може бути оцінена суспільством позитивно чи негативно у 

відповідності з ними. Для цієї оцінки орієнтирами слугують моральні норми, 

принципи і правила, що склалися в даному суспільстві впродовж історичного 

розвитку; кожна людина обирає чи може вона в даній ситуації, в даному 

середовищі знехтувати певними з цих правил, чи не поступиться своїми 

принципами ні в якому разі.). 

 
 

Практичне заняття 4 

 

Тема: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. 

Мовленнєвий етикет. 

Мета: знати основні функції, рівні ділового спілкування, види міжособових 

стосунків. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Форми та функції ділового спілкування.  

2 Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, 

службова нарада та переговори. Основні правила ділового спілкування.  

3 Мовленнєвий етикет. 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 
 

Ключові поняття: форми та функції ділового спілкування (професійне 

(ділове) спілкування, що відбувається в умовах конкретної діяльності і є її 

засобом; форми спілкування: індивідуальні й групові бесіди, телефонні 

розмови, наради, конференції, збори, дискусії, полеміка; функції 

спілкування: інструментальна, інтегративна, самовираження, трансляційна, 

соціального контролю, соціалізація,  експресивна;  ); основні види ділового 



спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та 

переговори (Ділова бесіда - це спілкування між особами з метою 

встановлення ділових стосунків, вирішення ділових проблем або вироблення 

правильного підходу до них, зазвичай предметом обговорення під час 

ділових бесід є конкретна справа; ділова бесіда є цілеспрямованим 

спілкуванням з передбачуваним або попередньо запланованим результатом:: 

обговорення нових проектів, бесіда з партнером по бізнесу, співбесіда з 

роботодавцем; Перемовини - обговорення певного питання з метою 

з'ясування позицій сторін або підписання угоди; вони проводяться на різних 

рівнях, з різною кількістю учасників, можуть мати як неофіційний, так і 

протокольний характер; на основі взаємного обміну думками (у формі різних 

пропозицій відносно рішення обговорюваної проблеми) укласти угоду, що 

відповідає інтересам обох сторін і досягти результатів, які задовольняють 

усіх її учасників; Нарада - спільне обговорення важливих питань і прийняття 

рішень у всіх сферах громадського й політичного життя, форма 

управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості 

учасників, дієва форма залучення членів трудового колективу до розв'язання 

завдань.); основні правила ділового спілкування (наявність певного 

офіційного статусу об'єктів; спрямованість на встановлення взаємовигідних 

контактів та підтримку стосунків між представниками взаємозацікавлених 

установ; регламентованість, тобто підпорядкованість загальноприйнятим 

правилам і обмеженням; передбачуваність ділових контактів, які попередньо 

плануються, визначається їх мета, зміст, можливі наслідки; творчий характер 

взаємин, спрямованість їх на розв'язання конкретних ділових проблем, 

досягнення мети; взаємоузгодженість рішень та подальша організація 

співпраці партнерів; взаємодія економічних інтересів і соціальне 

регулювання здійснюється у правових межах; значущість кожного партнера 

як особистості; безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, 

що хвилюють їх внутрішній світ); мовленнєвий етикет (реалізація мовного 

етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження). 

 

 

Практичне заняття 5 

 

Тема: Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів. 

Мета: навчити використовувати набуті знання у процесі ділового 

спілкування, застосовувати в своїй діяльності правил спілкування. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, 

повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики. 

2 Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів. 

 



Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 
 

Ключові поняття: загальні принципи і правила ділового спілкування 

фахівця ( Спілкування - це спільна діяльність з реалізації інтересів, яка 
координується шляхом  обміну думками і регулюється загальними нормами. 
Професійне спілкування формується в умовах конкретної діяльності, а тому 
певною мірою вбирає в себе її особливості, є важливою частиною, засобом 
цієї діяльності. У професійній культурі спілкування можна виокремити 
загальні норми спілкування, що зумовлені характером суспільного ладу і 
ґрунтуються на здобутках минулого і сучасного. Водночас ця культура має 
індивідуальний характер і виявляється у способах спілкування, що їх вибирає 
суб'єкт у певних ділових ситуаціях щодо конкретних людей. Спілкування 
розпочинається із встановлення взаєморозуміння. Потім відбувається 
уточнення інтересів. На наступній фазі виробляється загальний план дій (як 
спільних, так й індивідуальних), приймаються рішення. Особлива фаза - 
реалізація плану. Корекція спілкування може здійснюватися у будь-якій фазі 
(можна коригувати дії, плани, цілі й навіть інтереси). Тому  необхідні 
імпровізація, гнучкість, впевненість у собі тощо. Важливе значення мають 
плавність і темп мови. У процесі спілкування неприпустимо фамільярне 
звертання до відвідувачів, бездушність, формалізм, доброзичлива 
поблажливість, безпринципність, відсутність певної лінії поведінки. З іншого 
боку, самоволодіння, такт, наполегливість, принциповість. Вже при першій 
зустрічі потрібно викликати довіру до себе. Встановлення позитивних 
відносин при першій зустрічі зможе полегшити подальше завдання 
працівнику. Тому потрібно все продумати: зовнішній вигляд, манеру 
поведінки, свій психічний стан, порядок прийому, ділову обстановку. 
Важливо не тільки вміти спілкуватись, а також й вміти слухати, слухати 
уважно, не зупиняючи, давати можливість висловити свою думку. Необхідно 
щоб виникло відчуття психологічного комфорту, зменшиться напруга у 
розмові і легше можна буде дійти до спільної думки); правила спілкування 

фахівця при проведенні зустрічей, переговорів (Загальні принципи і правила 
ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, 
раціональність, правила критики та самокритики. Для того, щоб вести 
переговори, необхідно зрозуміти, що вони собою являють. Переговори - це 



вид спільної з партнером діяльності, як правило, спрямованої на рішення 
проблеми. Вони завжди припускають, принаймні, двох учасників, інтереси 
яких частково збігаються, а частково - розходяться. В інших випадках ми 
маємо справу зовсім з іншими видами взаємодії. При повному збігу інтересів 
сторін обговорення не потрібно, учасники просто переходять до 
співробітництва. При повній їхній розбіжності ми спостерігаємо в найбільш 
явному виді конкуренцію, змагання, протиборство, конфронтацію. 
Переговори - це факт нашого повсякденного життя, основний засіб одержати 
від інших людей те, чого ви бажаєте). 
 

 

Практичне заняття 6 

 

Тема: Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни 

Мета: володіти літературною професійною мовою, користуватися 

термінологічними словниками та словниками іншомовних слів. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Терміни і термінологія. Лексика за сферою вживання.  

2 Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.  

3 Функції та структурно - граматичні особливості слів-термінів.  

4 Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики. 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 
 

Ключові поняття: терміни і термінологія (термін - це слово або 

словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності 

людини; Термінологія - сукупність термінів певної мови або певної галузі;  

Галузеві термінології, тобто сукупність термінів конкретних галузей, 

називають терміносистемами, або термінологічними системами); лексика за 

сферою вживання (за сферами вживання словниковий склад української 

мови поділяється на загальновживану і спеціальну лексику, або лексику 

обмеженого вживання; до загальновживаної лексики належать слова, 



використовувані всіма носіями літературної мови; лексика обмеженого 

вживання є слова, користування якими обмежене або територією, або тією чи 

іншою групою суспільства - представниками науки, техніки, мистецтва, 

виробництва, такі слова використовуються лише в певних стилях і тому 

називаються стилістично маркованими); термінологічна і професійна 

лексика (термінологічна лексика - це сукупність термінів, які вживаються в 

певній галузі науки чи діяльності людини; Професійна лексика - це слова, 

властиві мові певної професійної або соціальної групи, яка поставлена в 

особливі умови життя та праці; вони виникають, коли відсутня власна 

розвинена термінологія (полювання, рибальство тощо), або як розмовні 

неофіційні замінники наявних термінів, у письмовому спілкуванні вживання 

професіоналізмів абсолютно неприпустиме, тому що вони надають 

документу рис приватного, а не офіційного спілкування, професіоналізми 

зберігають емоційність); граматичні особливості слів-термінів 

(термінологічна лексика представлена в основному іменниками та 

словосполученнями на їх основі. а також словоформи з термінізованими 

значеннями, такі як дієприслівники, прислівники, прикметники, за 

допомогою яких і реалізуються знання про певну область науки чи техніки);  

способи творення термінологічної лексики (лексика графічного дизайну, 

утворена шляхом основоскладання: формоутворення, іконопис, 

словоскладання:  дизайнер-графік, стаф-дизайнер та абревіації: ICC – 

міжнародний кольоровий стандарт). 

 
 

Практичне заняття 7 

 

Тема: Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму 

підготовки) 

Мета: навчити користуватися термінологічними словниками та словниками 

іншомовних слів,  використовувати терміни і фразеологічні одиниці, мовні 

стереотипи у професійному мовленні. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Правила вживання термінів. Терміни і професіоналізми.  

2 Творення професіоналізмів.  

3 Фразеологічні одиниці, мовні стереотипи, кліше та використання їх у 

мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання. 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 



Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 
 

Ключові поняття: правила вживання термінів (При користуванні 

терміном слід суворо дотримуватись правил утворення від нього похідних 

форм: якщо словник або довідник дає лише певні форми, то «утворювати» 

ще якісь слова для власного вжитку забороняється.  При укладанні документа 

необхідно звіритися за словником. Термін повинен вживатися з одним 

значенням. Визначення термінів зафіксовані в державних стандартах, а також 

у спеціальних довідника і словниках); творення професіоналізмів (слова або 

вислови, властиві мові певної вузької проф. групи людей. Виникають: – коли 

та чи інша спеціальність, або вид занять не має розвинутої термінології 

(полювання), або як розмовні неофіційні замінники наявних у цій галузі 

термінів;  – особливо поширені і досить активно поповнюються між людьми. 

Творяться за рахунок словоскладання префіксів та суфіксів. В діловому 

спілкуванні вживання небажано. На відміну від термінів, мають емоційне 

забарвлення. До професіоналізмів звичайно належать назви знарядь 

виробництва, назви трудових процесів, різні професійні означення 

загальномовних понять і т. д. Через обмеженість їх вживання більш-менш 

вузьким колом людей, а також в силу того, що в більшості випадків 

професіоналізми є неофіційними розмовними замінниками термінів, їх 

інколи називають професійними діалектизмами. «На відміну від термінів, 

професіоналізми не мають строгого наукового визначення, не становлять 

цілісної системи, можуть мати експресивне забарвлення. Якщо терміни - це, 

як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми - конкретні; вони 

надзвичайно детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що 

безпосередньо пов'язані зі сферою діяльності відповідної професії»); 

фразеологічні одиниці, мовні стереотипи, кліше та використання їх у 

мовленні (Щоб професійне мовлення було переконливим, живим, необхідно 

використовувати фразеологізми, допустимі в офіційно-діловому стилі. 

Цілком природно будуть вжиті стійкі сполуки такі, як: круглий стіл, 

докласти зусиль, внести лепту, увійти в ритм (у роль), держати курс. 

Особливо актуальною в діловому мовленні є проблема штампів (трафарет, 

шаблон, мовний стереотип з негативним забарвленням) - готових зразків для 

висловлення думки, які механічно відтворюються і в результаті 

багаторазового повторення втратили свою образність і стилістичну 

виразність: вище зазначені, що нижче підписалися, беручи до уваги, 

зупинитися на питанні, доводити до відома, взяти за основу. Недоречне їх 

використання призводить до беззмістовної фрази, до неконкретного змісту і є 

порушенням мовної норми. Не варто переносити в усне мовлення кліше 

писемного ділового мовлення, які в документі є логічними зв'язками між 



частинами. Канцеляризми (або кліше) - складні, громіздкі слова та фрази, 

граматичні форми чи конструкції, які визначають специфіку 

адміністративно-канцелярського підстилю офіційно-ділового стилю 

літературної мови. Відзначаються сухістю, без емоційністю, словотвірною 

одноманітністю. За формою вони відповідають нормам літературної мови, 

що утруднює боротьбу з ними: У справі підвищення кваліфікації на 

сьогоднішній день ми маємо...Має місце наявність порушення техніки 

безпеки виробництва...Належить розробити заходи. щодо усунення наявних 

недоліків...Розрізняють доречне (традиційне) використання канцеляризмів в 

офіційно-діловому стилі й недоречне - поза межами цього стилю (у 

розмовному, науково-популярному, епістолярному, почасти в 

публіцистичному стилі), наприклад: восени й узимку - в осінньо-зимовий 

період. Канцеляризми і професіоналізми поза властивими для них стилями 

(офіційно-діловим і професійно-виробничим) сприймаються не лише як 

стильовий дисонанс, а й як ознака бідності, неестетичності мовлення. 

Канцеляризми як штампи позбавляють мову простоти, образності, 

емоційності, знижують дієвість усного й писемного слова. Напр. 

плеоназми: у розрізі теми, в питанні поліпшення; канцеляризми: при цьому 

додаю, на порядку денному; професіоналізми: вікно (перерва), пауза (вільний 

час), аргументувати(доводити), експеримент (спроба), приплюсувати (додат

и, приєднати), від'ємне (негативне) враження, приємно в степені (дуже 

приємно). Засмічення мови такими елементами свідчить про лінощі думки. 

Беззмістовною мову робить і надмірне вживання вставних слів, які нічого не 

виражають у тексті: значить, отже, взагалі, ну, так би мовити, розумієте, 

буквально та ін. Часте вживання «пустих слів» створює враження 

некомпетентності, нерішучості, низької мовної культури). 
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Тема: Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір 

синонімів 

Мета: навчити знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно 

використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками, 

редагувати тексти. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Багатозначні слова і контексти.  

2 Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та паронімів: правила 

користування. Пароніми та омоніми у мові фаху.  

3 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.  

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 



Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

Ключові поняття: багатозначні слова і контексти (Багатозначні слова 

вимагають точного контексту, який не допускав би двозначного чи 

спотвореного сприйняття змісту. Оскільки багатозначними можуть бути не 

лише повнозначні слова, а й службові (вони можуть, стосуючись 

неоднакових граматичних або семантичних, класів слів, вимагати різних 

граматичних форм слова чи речення). Щодо слів вузької 

сфери вживання термінів, професіоналізмів, іншомовних слів, то вони 

можуть мати як номінативну (у науковому та офіційному стилях) функцію, 

так і поєднану з нею художньо-експресивну роль. Тому вживати такі слова 

треба за необхідністю, а не з метою похизуватися «рівнем» свого мовлення. 

Для чого казати круїз, коли можна сказати подорож; менеджер замість 

керівник; прийняти рішення (оф.) замість вирішити(нейтр.); ампутувати 

гілку замість відрізати її? Слова ж діалектні, просторічні, вульгаризми, 

вжиті зі стилістичною метою (для створення зниженого або жартівливого 

колориту, як засіб індивідуалізації мови персонажа тощо), ефективні лише у 

випадках, коли вони не руйнують загальної етики тексту, коли справді 

привносять у нього нові, точніші семантичні чи експресивні відтінки: добре 

лише те слово, без якого ні мовець, ні його слухач у даній ситуації 

спілкування обійтися не можуть); синонімічний вибір слова (Синоніми 

виникають у мові як одиниці, що підкреслюють (називають) новий відтінок 

у значенні слова, тобто як точніша для нової ситуації спілкування назва 

відомого предмета (за винятком т.зв. абсолютних синонімів, які різняться 

між собою тільки звуковим комплексом і джерелом походження Це 

важливо пам'ятати, оскільки до синонімічного ряду можуть входити слова, 

запозичені з інших мов, дібрані з діалектів –  територіальних і професійних, 

з фразеологічних ресурсів мови, з пасивного словника (архаїзми). У 

розмовному мовленні синоніми різняться не лише ступенем 

метафоричності, а й різноманітнішою експресивністю. Однією із важливих 

функцій синонімів у мовленні є урізноманітнення викладу, уникнення 

монотонності, повторів. Основуючись на певному значеннєвому нюансі 

слова, можна виділити, підсилити, уточнити, оцінити, а отже, висловити 

думку якнайдоречніше галузь – сфера, ділянка; тулуб, корпус 

людини . Синонімія пов'язана з культурою мови. Багатство синонімів дає 

змогу відшукати найдоречніше, найпотрібніше для контексту слово, а самі 



пошуки такого слова розвивають і збагачують думку, виховують навички 

правильного спілкування, підвищують мовну культуру. У мові ділового 

спілкування є чимало різних мовних позначень того самого поняття. Багато 

слів з одного синонімічного ряду мають певні значеннєві відтінки, які 

потрібно врахувати, щоб висловитися точно, уникнути неоднозначного 

тлумачення висловлювання або зберегти нейтральний тон, зваживши на 

стилістичний відтінок); пароніми та омоніми у мові фаху ( 

Омоніми (слова однакового звукового складу, але різного значення) 

становлять неабияку трудність у практиці слововживання, по-перше, тому, 

що точність їх застосування залежить від знання мовцем лексичного складу 

мови і від того, наскільки цим знанням відповідають знання слухача. 

Омоніми можуть застосовуватися як у діловому і науковому, так і в 

розмовному, художньому, публіцистичному стилях. Але в перших двох 

стилях вони не мають стилістичних функцій, а в інших можуть 

використовуватися зі стилістичною мовою. Уміле користування 

паронімами (слова, які дуже близькі за звучанням, але різні за значенням і 

написання.) теж сприяє точності мовлення. Нерозрізнення значень 

близькозвучних слів може призвести до непорозумінь між мовцем і 

співрозмовником, а може служити засобом творення колориту гумору, 

іронії, сатири.); складноскорочені слова, абревіатури та графічні 

скорочення (абревіатура - скорочене складне слово (іменник), утворене з 

початкових літер чи початкових слів, на основі яких твориться скорочення. 

Суттєвою ознакою абревіатур є стабільна вимова за назвами букв (рідше 

звуків) та – як результат її – лексикалізація графічних скорочень, якої з 

часом набувають частовживані й загальновживані довгоживучі абревіатури, 

напр.: Кабмін, ЖЕК, НАТО, ООН тощо. Основні умови їхнього 

функціонування - доцільність, зрозумілість, стандартність, їх ще деколи 

називають «лексичними скороченням». Класифікація абревіатур залежно 

від їхньої структури та вимови має такий вигляд: 1. Ініціальні абревіатури – 

утворені з початкових літер (звуків) слів, які входять у вихідне 

словосполучення; Абревіатури складового типу – утворені усіченням основ 

двох (або більше) слів, з початкових складів мотивуючого складного 

найменування; Абревіатури змішаного типу –утворені з початкової частини 

або частин слів і повного слова; Комбіновані абревіатури – утворені одразу 

двома зазначеними вище способами. У діловому мовленні абревіатури 

виконують важливі функції – інформативної компресії та економії місця в 

ділових паперах. Уживати їх потрібно так, щоб вони були зрозумілими для 

всіх, хто читає документ. Тому при першому вживанні складноскороченої 

назви в тексті її потрібно розкривати в дужках, а потім уже вживати в 

скороченому вигляді Слова можна записувати скорочено з метою економії 

часу й текстової площі. Окрім скорочень, придатних до вживання в усній і 

писемній формі мовлення, у діловому спілкуванні існують скорочення, 

призначені для зорового сприйняття, – графічні, текстові. Але 

скорочування повинно здійснюватися так, щоб не допустити двозначності 

чи непорозуміння: скорочуємо або за прийнятими традицією правилами, 



або усікаємо таку частина слова, без якої слово не перестане бути 

зрозумілим кожному, хто читатиме текст. Зазвичай, це скорочення, 

позначені малими буквами. За написанням графічні скорочення є декількох 

типів: - крапкові (ім., див., с, м.);- дефісні {ін-т, р-н, б-ка, з-д);- із скісною 

рискою (а/с, в/с, в/ч);- нульові - на позначення фізичних, метричних 

величин, грошових одиниць та ін. лише після цифр (20 хв, 5 кг, 300 грн);-

комбіновані (пд.-зах., пн.-сх.) та ін. Графічні скорочення вимовляються 

повністю і скорочуються лише на письмі. Такі скорочення (крім 

стандартних скорочених значень десяткових одиниць виміру: м – метр,  

мм –міліметр, см –сантиметр, дм – дециметр, г –грам, кг –кілограм, ц – 

центнер, т – тонна, га –гектар; до речі, одиниці виміру скорочуються тільки 

після числових назв) пишуться з крапками на місці скорочення, при цьому 

зберігається написання великих та малих літер і дефісів, як і в повних 

назвах: півн.-сх. (північно-східний), півд.-зах. (південно-західний) та ін. 

Стандартними є такі типи скорочень: а) поштові назви, назви 

адміністративних одиниць: м., смт, обл.,р-н, ст., вул.;б) назви посад і 

звань: асист., доц., проф., канд. техн. наук, зав.,зам., член-кор., акад.;в) 

назви дат і календарних термінів: н. є., в., ст., м-ць, р., рр.;г) грошові 

одиниці та числові назви: грн, коп., тис, млн, млрд;д) форми 

звертання: гром.;є) фізичні, метричні величини: т, га, г, кг, л, мл, км, хв, 

год.;є) найменування документів: квит., накл.;ж) текстові позначення: див., 

пор., напр., с, та ін., і т. ін., табл., іл.  Усі скорочення слів мусять бути 

загальноприйнятими і зрозумілими, зафіксованими у державних стандартах 

і словниках).  

Практичне заняття 9 

 

Тема: Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної 

мови. Орфографічні та орфоепічні словники 

Мета: навчити  використовувати   правила орфографії   сучасної української 

літературної мови в професійному спілкуванні. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Особливості українського правопису. Орфоепічні норми. Систематизація 

правил орфографії.  

2 Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.  

3 Правопис складних іменників та прикметників.  

4 Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку.  

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  



2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

Ключові поняття: орфоепічні норми (Орфоепія – вивчає норми 

звуковимови. Кожен звук мови утворюється в результаті складних рухів 

органів вимовляння і має свої властивості, які необхідно знати, щоб 

правильно користуватися мовою. Однакова, правильна вимова звуків 

полегшує спілкування. Орфоепічний словник допоможе оволодіти нормами 

української літературної вимови. Орфоепічні словники є довідниками з 

правильної літературної вимови й нормативного наголосу. У словниках цього 

типу слова або їх частини, вимова яких не збігається з написанням, 

подаються в транскрипції. Реєстр словника містить переважно ті слова, 

написання яких не відповідає літературній нормі. Слово чи його частини 

наводяться в такому вигляді, який відбиває фонетичні зміни звуків: 

чергування, уподібнення, пом'якшення, спрощення, подвоєння, випадання, 

зміни наголосу. У словниковій статті спочатку подається написання слова у 

початковій формі, потім – його вимова); правопис прізвищ, імен та по 

батькові в українській мові (прізвища в українській мові пишуться за 

загальними правилами українського правопису; жіночі імена по батькові 

утворюються за допомогою суфікса – івн, їв (Ігорівна, Миколаївна), у Р.в. 

закінчення – и (Ігорівни), у Д.в. – і (Ігорівні); чоловічі імена по батькові – 

ович, йович (Ігорович, Миколайович)); правопис складних іменників та 

прикметників (правопис складних іменників та прикметників разом, окремо 

і через дефіс за правилами українського правопису); правопис відмінкових 

закінчень іменників II відміни у родовому відмінку (У родовому відмінку 

закінчення -а (-я) мають: Закінчення -у (-ю) мають: 1 Назви осіб, власні 

імена, прізвища, персоніфіковані предмети: дизайнера, Авраменка, Зевса. 2 

Назви установ, закладів, організацій: інституту, коледжу, банку, поштамту, 

відділу. 3  Назви тварин, дерев, квітів: голуба, абрикоса, дуба. 4 Назви 

речовин, матеріалу: бензину, спирту, гіпсу (але: хліба, вівса). 5 Назви органів, 

частин тіла людини: носа, шлунка, тулуба, хребта, пальця, рота (але: 

стравоходу, мозку). 6 Назви, що означають збірні поняття: колективу, 

каталогу, загалу, кодексу, тексту (але: табуна, циркуляра). 7 Назви машин і їх 

деталей: автомобіля, фільтра, тролейбуса, потяга. 8 Назви будівель, споруд, 

приміщень та їх частин: заводу, мезоніну, ґанку, поверху, залу (але: хліва, 

гаража, маяка, млина, сажа). 9 Назви конкретних предметів, речей: рушника, , 

ключа, дзеркала, малюнка, свічада (але: трону) 10 Назви процесів, станів, 

формацій, властивостей, явищ суспільного життя: винятку, ідеалу, моменту, 

мінімуму, реалізму, ритму, руху, способу (але: парадокса, ривка, пікніка, 

стрибка, тягаря, стусана). 11 Назви мір довжини, площі, ваги, часу, одиниць 



напруги, енергії тощо; назви місяців і днів тижня: метра, аршина, гектара, 

кілограма, дня, місяця, вольта, понеділка, квітня (але: ранку, віку, року, 

кварталу). 12 Назви почуттів, відчуттів, хвороб, явищ природи: болю, 

сумніву, відчаю, (але: гріха), нежитю, грипу, гастриту, тонзиліту (але: 

правця) дощу, інею, припливу, вітру, вогню, жару, туману. 

13 Терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, 

конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини: електрона, портика, 

балкона, ромба, іменника, радіуса (але: виду, роду, синтаксису, складу, 

способу, стану). 14 Назви видів спорту й танців: вальсу, футболу, тенісу, 

краков'яку, хокею, менуету, волейболу, танцю, полонезу (але: гопака, 

тропака, козачка). 15 Назви населених пунктів (міст, сіл тощо), а також інші 

географічні назви із присвійними суфіксами -ов, -ев, (-єв), -ин (-їн) або з 

наголошеним закінченням у Р. відмінку: Дніпропетровська, Алжира (місто), 

Пирятина, Іртиша, Дніпра, Тетерева. 16 Назви річок, окрім тих, які в Р. 

відмінку мають наголошені закінчення, озер, гір, островів, країн, областей, 

регіонів: Байкалу, Сейму, Криму, Світязю, Кіпру, Дунаю, Паміру, Дону, 

Казахстану, Сибіру, Алтаю, Ямалу. 17 Назви планет, сузір'їв, інших небесних 

тіл: Водолія, Волосожара, боліда, астероїда). 

 

 

Практичне заняття 10 

 

Тема: Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти 

норм 

Мета: навчити добирати граматичні форми іменників; правильно вживати 

форми прикметників у діловому спілкуванні; правильно записувати цифрову 

інформацію. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні. 

Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, 

по батькові, географічних назв. Рід, число невідмінюваних іменників.  

2 Особливості використання займенників у діловому мовленні. 

3 Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій.  

4 Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у 

професійних текстах.  

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  



3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

Ключові поняття: іменники на позначення професій, посад, звань (назви 

осіб за професією, званням, посадою належать до чоловічого роду До 

чоловічого роду належать також іменники, що утворилися внаслідок 

субстантивації: дизайнер Ніна Карпачова); відмінювання прізвищ, імен, по 

батькові, географічних назв (чоловічі прізвища відмінюються за відмінками; 

жіночі  прізвища відмінюються спільного роду на – а (Середа) та ті, які 

закінчуються на – а (Калнишевська), всі інші поза відміною); особливості 

використання займенників у діловому мовленні (Треба використовувати 

тільки нормативні форми займенників, уникаючи розмовних, діалектних 

варіантів: на моєму, цей захід. Дійова особа в реченні, виражена 

займенником, повинна стояти в Н., а не в Ор. відмінку: я запровадив. 

Уникати двозначності, що може виникнути: якщо займенник віддалений від 

слова, із яким синонімічне пов'язаний: потребує ремонту.  

Якщо замість особового займенника вжито присвійний: Я отримав завдання... 

Якщо вжито зворотно-присвійний займенник свій: Він власноруч 

відремонтував.  

Якщо вжито зворотний займенник із неконкретним співвіднесенням: Комісія 

запропонувала. 

Якщо неправильно узгоджено займенник зі збірним іменником: Цим гіллям 

закрили канаву. 

Якщо є невиправдане використання займенника у формі Ор. відмінка: Група 

в повному складі пішла на заняття. 

Не слід використовувати займенники 3-ї особи в присутності тих, про кого 

йдеться. 

Без займенника, як правило, укладаються ділові листи, які починаються 

дієсловом у 1-й особі множини (від імені організації, установи, закладу - 

Нагадуємо..., Надсилаємо..., Повідомляємо...). Паралельно вживається форма 

3-ї особи однини (Адміністрація повідомляє..., Ректорат просить..., 

Об'єднання інформує...). 

Без займенника я укладаються розпорядження і накази, які розпочинаються 

дієсловом у 1-й особі однини (Доручаю..., Пропоную..., Наказую...). 

Науковий стиль вимагає заміни авторського я на ми, залучаючи читача 

(слухача) до участі в міркуваннях. 

Нормативним є шанобливе використання щодо осіб категорії: Ви, колего, 

зачекайте, будь ласка. Мати надіслали листа. Вам, пане професоре, 

зателефонують з Одеси. 

Пам'ятайте: використання чи невикористання займенників змінює 

тональність ділових текстів, може підсилювати або пом'якшувати 

категоричність наказу, вимоги, прохання, поради тощо. 



Правильний наголос у займенниках - це не тільки культура мовлення, а й 

засіб уникнення двозначності. У Р. й Д. відмінках однини займенників то, те, 

цей, це наголос падає на кінцевий склад: того, тому, цього, цьому. А в М. та 

Р. відмінках із прийменниками наголос переходить на перший склад: на 

тому, у цьому, біля того, для цього, до того, із цього, не без того, не від того); 

написання цифрових даних у професійних текстах (У текстах службових 

документах слід застосовувати стандартизовані одиниці величин та одиниці 

обліку, їхні назви й позначення. Числа при одиницях величин та одиницях 

обліку слід давати цифрами. Коли однозначні числа не при одиницях 

фізичних величин стоять у непрямих відмінках або коли з кількісного 

числівника починається речення, рекомендується буквена форма чисел, 

наприклад: «Дібрати 15 планшетів для пленеру». Числа до десяти 

рекомендується в текстах писати словами, а після десяти - цифрами: п'ять 

комп'ютерів; 156 студентів. 

Наразі зазначення інтервалу числових значень фізичної величиний при 

перелікові числових значень, виражених однією й тією самою одиницею 

фізичної величини, позначення одиниці наводять лише після останньої 

цифри, наприклад: Від 100 до 110 мм; 10...100 кг; 5,0; 5,5; 6,3 мм. 

Ступінь точності цифрових значень величин, що наводяться в документі, має 

забезпечувати найбільшу їх інформативність; при цьому треба, щоб у ряду 

однотипних даних ступінь точності (кількість цифр після коми) був 

однаковим, наприклад: «...товщина шовкової стрічки 1,50; 1,75; 2,00 мм». 

Складні слова, де перша частина позначається цифрою, можуть бути 

написані так: 50-процентний і 50 %; 100-кіло-метровий і 100 км. 

Іноді виникають труднощі у вживанні форм однини та множини числівників. 

Наприклад: Більшість спеціалістів вирішила. Більшість спеціалістів 

вирішили. Більшість спеціалістів вирішило. Тут усі три варіанти 

відповідають нормам сучасної української мови. 

Форма однини рекомендується, якщо у складі речення є слова такого типу: 

більшість, меншість, решта, частина, ряд, група, безліч, багато, мало і т. д. 

Наприклад: Решта приміщень теж обстежена; Більшість американських 

художників прибула в Україну. 

Форма множини рекомендується при однорідних членах печення. 

Наприклад: вже не один, а безліч планерів оперізують (а не оперізує) небо. 

Якщо ж використовуються числівники на позначення великої кількості (а 

також іменники: сто, тисяча, мільйон, мільярд), то переважає однина. 

Наприклад: Чотириста вісімдесят підприємців прибуло (а не прибули) на 

виставку; В село повернулось (а не повернулись) сімдесят дев'ять молодих 

спеціалістів. 

Якщо вживаються числівники до десяти, то пишеться форма множини. 

Наприклад: чотири брати, два керівники, три менеджери. 

Велике значення має використання числівників в усному мовленні. Готуючи 

доповідь чи звіт, числівники треба записувати прописом і проставляти 

наголос. Краще будувати речення так, щоб числівники вживалися у 



називному відмінку. Слід запам'ятати наголошення числівників одинадцять, 

чотирнадцять).  

 

Практичне заняття 11 

 

Тема: Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному 

спілкуванні. 

Мета: навчити будувати синтаксичні конструкції при складанні професійних 

текстів. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Синтаксичні структури у професійному мовленні. Розповідна форма 

викладу матеріалу.  

2 Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, 

дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів 

речення.  

3 Просте і складне речення. 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

Ключові поняття: синтаксичні структури у професійному мовленні 

(Складні синтаксичні структури відрізняються від простих речень своєю 

будовою: членами простого речення є слова або словосполучення, а членами 

складних конструкцій є кілька моделей речень (прості речення поєднуються і 

стають частинами складних речень). Одна з основних вимог до речень будь - 

якого типу у діловому мовленні є вимога чітко й мітко виражати значний за 

обсягом і складний за змістом матеріал. Речення має бути цілісним і 

передавати інформацію в усій складності залежностей і зв'язків. Синтаксичні 

зв'язки у реченнях називають за функцією члена речення: означальні (між 

означенням і підметом, додатком, обставиною), обставинні (між присудком і 

обставинами), додаткові (між присудком і додатком), присудкові (між 

підметом і присудком). З метою пов'язання компонентів думки, у діловому 

мовленні найчастіше серед різних типів синтаксичних одиниць 



використовують займенникові зв'язки (це займенники цей, такий, той, а 

також займенникові слова типу даний, відомий та ін.). для встановлення 

різних відношень між однорідними членами використовуються сполучники 

типу: якщо не... то, не тільки... а й та ін.. логічний зв'язок між компонентами 

думки, послідовність цих компонентів виражаються за допомогою вставних 

слів по - перше, по - друге, отже, таким чином та ін.. з цією ж метою 

використовуються синтаксичні конструкції типу незважаючи на..., 

завдяки...та ін. У діловій документації переважає розповідна форма викладу. 

Присудок ставиться здебільшого у формі теперішнього часу, перевага 

надається пасивним конструкціям (прибуток - одержується, система освіти - 

перебудовується та ін..). синтаксис ділових паперів характерний вживанням 

інфінітивних конструкцій (перебудувати, втілити, фінансувати та ін.), 

дієприслівникових і дієприкметникових зворотів; використанням серед 

дієслівних форм першої особи множини теперішнього і майбутнього часу 

(розглянемо, пропонуємо, звернемося та ін.), розщепленого присудка 

(виявити увагу, вести переговори та ін.). Серед синтаксичних структур 

складних речень у ділових паперах широко вживаються сполучники і, але, а, 

зв'язки між простими реченнями в межах одного синтаксичного цілого 

здійснюються за допомогою сполучників через те що, перш ніж, після того як 

та ін., а для позначення складних логічних зв'язків використовуються 

багатослівні сполучники типу відповідно до того, у зв'язку з тим та ін. Досить 

рідко вживаються у діловому стилі модальні частки ніби, начебто, неначе, а 

також питальні конструкції. Загалом, використовуючи різні синтаксичні 

структури у діловому мовленні, слід добиватися, аби виклад був простим і 

зрозумілим). 

 

Практичне заняття 12 

 

Тема: Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні 

реквізити. Види документів. 

Мета: вміти складати ділові папери управлінської документації обраної 

професії, грамотно писати й оформляти документи. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Документ - основний вид ділового мовлення.  

2 Вимоги до складання та оформлення різних видів документів. Основні 

реквізити.  

3 Види документів та їх класифікація. Стандартні і нестандартні документи. 

4 Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення 

заголовків, виділення окремих частин тексту. 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники. 

 



Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

Ключові поняття: документ (основний вид ділового мовлення); вимоги до 

складання та оформлення різних видів документів (для документів з 

високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом 

виготовляють бланки, які містять трафаретний текст); реквізити (це 

інформація, зафіксована в службовому документі для його ідентифікації, 

організації обігу і/або надання йому юридичної сили, 32); види документів 

та їх класифікація (документи щодо особового складу, інформаційно-

довідкові, розпорядчі та організаційні, з господарсько-договірної діяльності, 

обліково-фінансові); стандартні і нестандартні документи (стандартні - 

це документи, які мають однакову форму та заповнюються в певній 

послідовності й за суворо визначеними правилами (типові листи, типові 

інструкції, типові положення); нестандартні документи створюються в 

кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій, їх 

друкують або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви); правила 

оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення 

заголовків, виділення окремих частин тексту (організаційно-розпорядчі 

документи оформлюють на папері формату А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 

148 мм) (згідно з ГОСТ 9327); папір формату АЗ (297 х 420 мм) - для 

оформлювання документів у вигляді таблиць та А6 (105 х 148 мм) - для 

резолюцій; документи повинні мати такі береги: 30 - лівий; 10 - правий; 20 - 

верхній та нижній. Рубрикація - це членування тексту на складові частини, 

графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання 

заголовків, нумерації; рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної 

будови ділового папера; Заголовок пишеться великими літерами, він має 

бути не довшим ніж 40 знаків, не дозволяється у заголовку переносити слова, 

якщо заголовок великий, то його ділять (за змістом) на декілька рядків, у 

документах заголовок пишеться з малої літери тоді, коли він розташований 

після назви виду документа, а з великої літери, якщо передує їй). 
 

 

СХЕМА АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТА 

 

1 Визначення документа (заява – це …).  

2 Реквізити документа (за порядком розташування - перерахувати).  

3 Структура тексту документа (на скільки змістових частин він поділяється).  



4 Аналіз мови документа: а) на лексичному рівні - власні назви (прізвище, 

ім’я, по батькові, назви населених пунктів, вулиць, водойм); назви 

міністерств, відомств (Міністерство науки та освіти, Державне управління 

справами); установ, організацій, закладів (Запорізький національний 

університет); структурних підрозділів (відділ, факультет, ректорат, профком 

тощо); назви посад (декан, професор, лаборант, методист); б) на 

морфологічному рівні: якою(-ими) частиною(-ами) мови виражена назва виду 

документа (найчастіше – іменник у називному відмінку однини); скорочення 

слів (ФІФ, буд., вул., гр.); характер подання числової інформації (цифровим, 

словесним, словесно-цифровим способом); особливості вживання яких 

частин мови характерні для документа: відмінок – для іменника (у заяві 

адресат – у давальному відмінку однини, адресант – у родовому), особа, час – 

для дієслова (заява, наказ пишуться від першої особи, на що вказують 

відповідні дієслова прошу та НАКАЗУЮ, дієслова минулого часу 

переважають у тексті автобіографії), наявність займенників (тексти 

автобіографії, доручення, розписки починаються із займенника Я) тощо; в) на 

синтаксичному рівні – які речення властиві для мови документа 

прості/складні одно- чи двоскладні, якщо односкладні  – означено- чи 

неозначено-особові. Наприклад, у заяві речення означено-особові 

односкладні (Прошу…), у характеристиці речення ускладнені однорідними 

означеннями (За складом характеру стриманий, урівноважений, ввічливий), у 

тексті автобіографії, доручення й розписки наявна відокремлена прикладка 

(Я, Іванченко Оксана Петрівна, народилася…/доручаю, взяла в борг…); г) 

мовні кліше (стійкі вирази, що характерні для тексту документа незалежно 

від його змісту (Ні я, ні мої рідні до кримінальної та адміністративної 

відповідальності не притягувалися) та моделі (прошу + інфінітив: Прошу 

зарахувати…; Я, …, народилася… у сім’ї…) у тексті документа. 

 

 

Практичне заняття 13 

 

Тема: Укладання документів щодо особового складу. 

Мета: вміти грамотно писати й оформляти документи. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Документи щодо особового складу: накази щодо особового складу, резюме, 

заява.  

2 Реквізити документів та вимоги до їх написання.  

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, словники, зразки документів. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  



2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 
 

Ключові поняття: документи щодо особового складу (заява-зобов’язання, 

позовна заява, заява до житлово-комунальних органів; прості/складні, 

зовнішні (особисті/службові/внутрішні заяви), реквізити та особливості їх 

розташування ( адресат, адресант, назва документа, текст, додатки (за 

наявності), дата, підпис), специфічні прикмети в орфографії, морфології та 

синтаксисі; автобіографія, її різновиди (автобіографія-документ, 

автобіографія-документ спеціального призначення), умови створення 

автобіографії-документа, реквізити, спосіб викладу тексту, обов’язкові 

відомості в тексті (П.І.Б., дата й місце народження (як у свідоцтві про 

народження), детальна інформація про навчання, про трудову діяльність, 

нагороди, стягнення, заохочення, про громадську роботу, короткі відомості  

про склад сім’ї (для одружених і неодружених) з П.І.Б., роками народження,  

вказівкою на посаду та місце роботи/навчання, особливості оформлення, 

переважальні частини мови в тексті автобіографії, особливості синтаксису;  

резюме, мета створення документа, різновиди (суто ділове та наукове 

резюме), реквізити, обсяги, способи оформлення, образ автора в офіційному  

резюме, особливості синтаксису). 
        
 

 

Практичне заняття 14 

 

Тема: Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. 

Мета: вміти оформляти довідково-інформаційні документи, складати різні 

види ділових листів, правильно писати виробничі протоколи та витяги з 

протоколів. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Види службових листів  

2 Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового 

листування.  

3 Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс.  

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, зразки документів, словники. 

 



Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

Ключові поняття: ділове листування, види службових листів (заголовок, 

текст, підпис, дата);  ділові листи, їх місце в системі сучасного ділового 

спілкування, мета написання, основні правила листування (увага  – інтерес – 

прохання – дія), види ділових листів за функціональними ознаками, за 

змістом і обсягом, за кількістю адресатів, за тематичною ознакою, за 

структурою, їх поділ на ті, що потребують відповіді й ті, що не потребують 

відповіді, близькість ділових листів і рекламних оголошень, вимоги до 

технічного та мовного оформлення (лаконічність, чіткість, дохідливість, 

ввічливий тон, компліментарність тощо) ділового листа.); кореспонденція за 

характером інформації (телеграма - це службовий документ, що становить 

буквенно-цифрове повідомлення, передане за допомогою телеграфного 

зв'язку (телеграфом), тексти телеграм друкують без абзаців, повинні бути 

стислими і недвозначними.; факс - узагальнена назва різноманітних за 

змістом документів, що безпосередньо за допомогою телекомуніка-тивного 

зв'язку та принтера надходять до організації, установи, підприємства, фірми, 

пишуться на бланках підприємства для зовнішніх документів, оформлення 

факсу відповідає оформленню службового листа). 

 

 

Практичне заняття 15 

 

Тема: Особливості складання розпорядчих та організаційних документів. 

Мета: вміти правильно складати розпорядчі документи, грамотно їх 

оформляти. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Управлінська документація. Оформлення стандартних документів. 

2 Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова. 

3 Ознайомлення з організаційними документами.  

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, зразки документів, словники. 

 

Література 



1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  

2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 
 

Ключові поняття: управлінська документація (сукупність взаємопов'язаних 

офіційних документів, що застосовуються в установі: організаційно-роз-

порядча документація, що включає документацію з організації систем та 

процесів управління, управління кадрами та з оцінки трудової діяльності, до 

цього виду документації відносяться організаційні (статут, установча угода, 

положення, правила та інструкції), розпорядчі (накази, рішення, 

розпорядження, вказівки, ухвали) і довідково-інформаційні документи 

(заяви, доповідні та пояснювальні записки, протоколи, графіки відпусток).); 

розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова (наказ, авторство, 

вимоги до складання (проект наказу, погодження),  основні групи наказів, 

констатувальна (може не бути) й розпорядча (складається із пунктів) частини 

документа, вимоги до текстів (наказова форма викладу, вказівка щодо 

виконавців, мотивування дій тощо); розпорядження як правовий акт, його 

автор (керівник або колегіальний орган), мета складання (для оперативного 

вирішення питань), обмеженість терміну дії документа, адресант  – вузьке 

коло осіб-виконавців; багатозначність терміну «постанова», функція 

постанови як правового акту органів державної влади і як ухвали зборів, 

зв'язок  постанови із протоколом, витягом із протоколу, наказом, особливості 

оформлення підпису в постанові). 

 

 

Практичне заняття 16 

 

Тема: Укладання фахових документів.  

Мета: вміти правильно складати фахові  документи, грамотно їх оформляти. 

Методи: словесний, практичний, наочний. 

 

План 

1 Документи з господарсько-договірної діяльності (договір).  

2 Обліково-фінансова документація (доручення, розписка). 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: конспект, 

підручники, зразки документів, словники. 

 

Література 

1 Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.  



2 Михайлюк В.О Українська мова професійного спілкування.  – К.: 

Професіонал, 2005.  

3 Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк :ТОВ 

ВКФ «БАО», 2006. 

4 Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. - Тернопіль : 

Підручники та посібники, 2004.  

5 Коваль А. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1974. 

 

Ключові поняття: документи з господарсько-договірної діяльності 

(договір): Договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована 

на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. 

Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та 

між організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів: 

Договір постачання;  Договір підряду;  Договір про матеріальну 

відповідальність;  Договір про спільну діяльність;  Договори щодо 

створення нових форм господарювання;  Установчий договір; Трудовий 

договір. Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі 

реквізити: 1) назву документа; 2) зазначення місця укладання й дати; 3) 

вступну частину (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, 

ім’я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють); 4) зміст 

договору; 5) термін виконання договору; 6) кількісні та якісні показники 

продукції; 7) зазначення ціни робіт ( продукції ) і загальної суми; 8) порядок 

виконання роботи; 9) порядок розрахунків між сторонами; 10) додаткові 

умови до договору; 11) вказівки на майнову відповідальність за повне або 

часткове невиконання договору; 12) порядок і місце розв’язання суперечок; 

13) загальний термін дії договору; 14) юридичні адреси сторін, що 

укладають договір; 15) власноручні підписи сторін; печатки установи або 

обох сторін, які укладають договір. Договір вважають укладеним тоді, коли 

сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово. 

 Обліково-фінансова документація (доручення, розписка): доручення, 

види (офіційні (разові, спеціальні, генеральні/загальні), особисті), термін дії 

доручень(способи його зазначення в різних видах доручень), реквізити 

разового доручення (назва документа, текст  – від 1 особи (обов’язкові 

відомості в ньому: імена довірителя та особи, якій видається доручення та 

дані документа, що посвідчують цю особу, зміст її дій, прав чи обов’язків, 

термін дії доручення), дата, підпис довірителя, засвідчення підпису;  

розписка, види розписок (приватні, службові), реквізити приватної розписки 

(назва документа, текст  – від 1 особи  – з обов’язковими  відомостями: П.І.Б. 

та назва документа (з вихідними даними) автора розписки, П.І.Б. того, кому 

дається розписка, зазначення, у чому дається розписка (з конкретизацією), 

дата, підпис укладача документа, засвідчення підпису.  

 

 


