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ПЕРЕДМОВА 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» як навчальна дисципліна має 

великі потенційні можливості забезпечити професійну мовленнєву підготовку здобувачів вищої 
освіти. Майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система 
світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, самоформування і самовираження 
особистості. Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної 
діяльності є мовленнєва компетенція і компетентність. 

Нині, в період активної розбудови української державності, до майбутніх фахівців 
висуваються високі вимоги, які полягають не лише в досконалому знанні фаху, а й у 
високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванню нею в усіх галузях, 
особливо, в науковій та офіційно- діловій. 

Навчальний посібник, що пропонують автори, розкриває місце, роль і функції української 
мови в системі вищої освіти, її функціонування у сфері професійного спілкування, сприяє 
поглибленню знань державної мови України, формуванню практичних навичок володіння 
фаховою, науковою і діловою українською мовою, використанню набутих знань і вмінь у 
професійному спілкуванні майбутніх фахівців. 

Написання цього посібника зумовлене необхідністю забезпечення здобувачів вищої 
освіти навчально-методичними матеріалами, що допоможуть опанувати дистанційно 
основний зміст програми з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 
засвоїти базові терміни і поняття з теорії та практики професійного спілкування сучасною 
українською літературною мовою, підвищити рівень культури спілкування майбутніх фахівців 
державною мовою України, сформувати практичні навички та вміння цілеспрямованої 
самостійної роботи над вивченням змісту цієї нормативної навчальної дисципліни, 
здатностей до ефективного застосування набутих знань і вмінь у  різних ситуаціях 
навчально-професійного спілкування українською мовою. 

Навчальний посібник розраховано на самостійну та позааудиторну роботу здобувачів 
вищої освіти. Посібник складається із двох блоків – теоретичного та практичного. 
Обовʼязковими є контрольні запитання для перевірки теоретичних знань з дисципліни, 
завдання для вироблення та самоперевірки навичок, а також тестові завдання. 

Система вправ і завдань надасть змогу забезпечити швидке та ефективне засвоєння 
необхідних термінологічних одиниць, ключових термінів і понять з основних тем дисципліни, 
вироблення навичок використання мовних засобів для вираження новітньої наукової думки 
українською мовою, вмінь навчально-професійного спілкування на лексичному матеріалі мови 
обраного фаху. 

Концепція посібника відрізняється передусім поглибленим розкриттям функцій 
сучасної української літературної мови в підготовці майбутніх фахівців, висвітленням 
насамперед двох складових її стилів – наукового та офіційно-ділового. 
Крім того, посібник наповнено цікавими інтерактивними елементами, а також 

гіперпосиланнями на інші статті до теми, корисні памʼятки та сервіси, тексти 

нормативних актів тощо. 

 - позначка про те, що термін має гіперпосилання (для електронної версії). 
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Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування 

 «Мова — державна перлина, нею завжди дорожіть: 

Без мови немає країни — мову, як матір, любіть!» 

(Ф. Пантов) 

Мета: домогтися засвоєння понять «державна мова», «літературна мова», 

«національна мова»; забезпечити опанування мовними нормами сучасної 

української літературної мови; виробити навички виділяти нове в 

оновленому правлписі. 
 

План: 

1. Зміст і завдання дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)». 

2. Поняття національної та літературної мови. 

3. Найістотніші ознаки літературної мови. 

4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови. 

5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. 

6. Мовні норми. 

7. Новий український правопис: основні правила (порівняльний 

аспект). 

 
Дайте відповіді на запитання. 

1. Які Ви знаєте основні функції мови? Охарактеризуйте їх. 

2. Чому звукова мова є найважливішим засобом спілкування людей? Чи 

існують інші засоби спілкування? 

3. Чи залежить чистота звука від темпу (швидкості) мовлення? 

4. Чи є різниця між мовою і мовленням? Якщо так, поясніть. 

5. Що Ви знаєте про українську мову професійного спрямування як 

навчальну дисципліну, її зміст і завдання? 

6. Доведіть, що терміни «мова професійного спілкування» і «ділова мова» 

не тотожні. Відповідь аргументуйте. 

7. Яка роль І.П. Котляревського та Т.Г. Шевченка у формуванні сучасної 

української літературної мови? 

8. Дайте визначення поняття «державна мова». Який статус має 

українська мова в сучасній Україні? 

9.  Які Ви знаєте мовні норми? Назвіть різновиди мовних норм, 

проілюструйте їх на прикладах. 
 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Федора. Пантова. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 
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Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «мова», «мовлення»; «літературна мова», «національна мова». 

● Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці яких 

науковців Ви досліджували. 

 

Завдання 2. Ознайомтесь із новим Українським правописом 2019 

року, який замінив версію 1992 року. 

 
 

Нові правила, над якими спеціальна комісія працювала майже 
пʼять років, схожі на Харківський правопис 1928 року. 

 
 

Завдання 3. Продовжіть нижче запропоновані судження: 

Мова – це інструмент здобуття знань, оскільки… Знати мову професії 

означає…Знання мови професії підвищує ефективність… 

 

Завдання 4. Зредагуйте подані нижче слова, дотримуючись 

лексичних норм СУЛМ. 

Поставщик, учбовий, численний, багато чисельний, мало чисельний, 

міроприємство, співпадати, спів ставляти, слідуючий, ставитися. 

 

Тепер пишемо архимандрит, архиєрей, архиєпископ, 

архиєрей тощо через И – поряд із попередніми архімандрит, 

архієрей, архієпископ, архієрей. 

У префікса архі- зʼявився варіант архи- в назвах 

церковних звань, титулів і чинів: архимандрит і 

архімандрит, архиєрей і архієрей, архистратиг і 

архістратиг тощо. 

 

 
Завдання 5. Вимовте слова, дотримуючись орфоепічних норм. 

Відмітьте слова, в яких професійний варіант наголосу відрізняється від 

літературного. 

Алфавіт, літа, приклад, грінки, диспансер, договір, похідний, 

документ, дозвілля, завсідник, змова, позика, закупорений, насипати, 

запломбувати, дзвониш, винахід, інструмент, вичерпати, каучук, засипати, 

квартал, кілометр, компас, феномен, клопотання. 

http://www.inmo.org.ua/assets/files/2019/Ukr.%20pravopys%20(2019).pdf
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Завдання 6. Зредагуйте сталі вислови. Поясніть випадки 

порушення мовних норм. 

Поступити в інститут, зайняти перше місце в олімпіаді, одержати 

спеціальність викладач французької мови, працювати на посаді системний 

аналітик, навчатися на гуманітарному факультеті на спеціальності, моя сім`я  

складається з чотирьох чоловіків: я, мати, батько, брат. 

 

Завдання 7. Перегляньте телевізійну інформаційну передачу і 

запишіть усі випадки порушення орфоепічних і акцентуаційних норм. 

 

Перевір себе! ТЕСТ на знання нововедень в новій редакції 

Українського правопису. 

 

Завдання 8. Дотримуючись норм сучасної 

української літературної мови, напишіть етюд на тему «Моя майбутня 

професія». 

 

 Рекомендована література 

1. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 

2010. – 224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

2. Семеног  О.М. Культура наукової української мови [Електронний 

ресурс] / О. М. Семеног. – К. :  Академія,  2010. – 216 с. 

URL:http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215- 

kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html 

3. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. / Н. А. Цимбал. - 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

https://hromadske.ua/posts/nova-redakciya-pravopisu-perevir-sebe-test
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215-kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html
http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215-kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
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Тема 2. Мова і культура мовлення в житті професійного 

комунікатора 

 «Слово Шевченкове й Франкове, 

художні шедеври нашої класики хай 

стануть для нас взірцем і мірилом» 

(О. Гончар) 

Мета: домогтися володіння основами культури української мови; 

забезпечити опанування інформацією про словники та їх типи; узагальнити 

знання про складні випадки вживання мʼякого знака та апострофа, великої 

літери в професійній комунікації. 
 

План: 

1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 

2. Комунікативні ознаки культури мови. 

3. Комунікативна професіограма фахівця. 

4. Словники у професійному мовленні. Типи словників. 

5. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні 

етикетні ситуації. Парадигма мовних формул. 

6. Складні випадки вживання мʼякого знака та апострофа, великої 

літери в професійній комунікації. 

 

 
Дайте відповіді на запитання. 

1. Які Ви знаєте комунікативні ознаки культури мовлення? 

Охарактеризуйте їх. 

2. Що таке комунікативна професіограма фахівця? 

3. Що таке лексикографія? Що таке словник? Яка структура 

словникової статті? 

4. Назвіть основні групи словників: за призначенням, за 

тематичним охопленням тощо. 

5. Які типи словників існують на сучасному етапі? Дайте 

характеристику електронним словникам. 

6. Дайте характеристику енциклопедичним та лінгвістичним 

словникам. 

7. Що таке мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет? 

8. Назвіть стандартні етикетні ситуації та парадигми мовних 

формул. 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Олеся Гончара. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 
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Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «культура мови» і «культура мовлення». 

● Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці яких 

науковців Ви досліджували. 

 

Завдання 2. Доберіть до українських визначень слово-іменник 

іншомовного походження. 

Зразок: Винагорода, яку вручають переможцеві (Приз). 

1. Масове інфекційне захворювання. 2. Музичний супровід. 3. 

Пригодницький фільм з життя ковбоїв. 4. Льодова гора, що плаває в океані. 5. 

Певний режим харчування. 6. Прохід, прокладений під землею. 7. Пристрій 

для тренування. 8. Супутник планети (штучний). 9. Пристосування живих 

організмів до кліматичних умов. 10. Організація збуту товарів на ринку. 11. 

Живописне зображення Бога. 12. Готель для автотуристів. 13. Композиція з 

кольорового скла. 14. Територіальний різновид мови. 15. Костюмований бал. 

 

Завдання 3. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів. 

За потреби скористайтесь словником іншомовних слів. 

Локдаун, ковідопатія, латентний, рецепт, імплементація, 

дефіцитономіка, фіаско, жокей, фактор, овації, лінгвістика, афіша, фіксація,  

орфографія, аплодисменти, респект, трампостоп, експлуатація, лаконічність, 

конкретний, ліміт, стандарт, ліцензія, пріоритет, креативний, вояж, генерація, 

акомпонемент, еталон, аргумент, фан, біографія, ностальгія, інтонація, 

менталітет, гарантія, бренд, парадокс. 

 

Завдання 4. Перекладіть текст українською мовою. За потреби 

скористайтеся російсько-українським словником. 

Дискуссии на многочисленных терминологических конференциях 

последних лет констатируют, что едва ли не важнейшей проблемой 

современного украинского терминознавства остается вопрос сохранения 

национального духа украинской терминологии в условиях широкой 

глобализации современности. Полемика происходит по поводу наиболее 

приемлемых названий специальных понятий из ряда дублетных 

наименований, а также по способам и средствам лексикографической 

обработки и стандартизации номинаций процессовых понятий, 

словообразовательная структура которых отличается от аналогичных сроков 

других славянских языков, прежде всего русского. 

Кроме русификации, в украинскй научной языковой среде возникла 

новая угроза, которую В. Радчук с горечью назвал «укрлиш», то есть 

украинский инглиш, украинский вариант английского языка. 

Англицизмы, то есть слова и словосочетания, заимствованные из 

английского языка или образованные по ее образцами, активно пополнили 
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лексику украинского языка в конце XX века. Англицизм, как и любое другое 

одолженное слово, уместен, если он обозначает понятие, по разным 

причинам еще не названо средствами украинского языка или в ней 

отсутствует соответствие. 

● Висловте власне ставлення до порушеної проблеми, враховуючи 

результати виконання 3 та 4 завдань. 

 

Ніяких апострофів і тире для «пів» 

Числівник «пів» зі значенням «половина» з іменником у формі 

родового відмінка однини пишеться тільки окремо: пів яблука. 

 

Разом з «пів» писатимуться лише ті слова у називному 

відмінку, що виражають єдине поняття: »півострів», »півзахист», 

«півкуля» або «півоберт». 
 

Завдання 5. Спишіть, розставляючи мʼякий знак. Поділіть на 

групи відповідно до правил уживання і невживання мʼякого знака. 

Пал...ці, молот...ба, мен…ший, різ...ба, майбут...нє, повір...те, 

ковал...с...кий, домен...щик, тр...ох, т...ма, гарнен...кий, скрин...ка, 

усміхаєт...ся, учител...ка, т...охкают..., л...одовик, Хар...ків, На-тал...чин, 

пул..c, князівс...кий, стріл...ці, ласун...ці, сіл...с...кий, роз...кіш, степ..., 

камін...чик, плач..., їхн...ого, стат...тя, сторон...ка. 

 
Завдання 6. Прочитайте прислівʼя, поясніть їх зміст Запишіть, 

поясніть уживання апострофа. 

Соловей хвалиться голосом, а папуга − пірʼям. Немає в що й солі 

завʼязать. Дружба − як дзеркало: розібʼєш, не складеш. Біди і грім не забʼє. У 

багатослівʼї не без пустослівʼя. Добре імʼя − найкраще багатство. Бить − не  

бʼє, а тільки острашку дає. Говорить, мов блекоти обʼївся. Дурний 

розумного, а пʼяний тверезого не люблять. Брехні слухають, а брехунів 

бʼють. Так бреше, аж вуха вʼянуть. Два бʼється − третій не мішайся. Краще 

соломʼяна згода, як золота звада. Це той, що одним пострілом сорок сім 

качок бʼє. Біди й возом не обʼїдеш. Щоб пізнати людину, треба з нею пуд 

солі зʼїсти. Дали на памʼять, що й до нових віників не забуде. 

 
 

Онлайн гра. Згрупуйте слова згідно з правилами вживання 

апострофа. 

 

Завдання 7. Випишіть із підручника/газети професійного 

спрямування десять прикладів різного вживання великої літери у 

власних назвах. 

 

Як і раніше, з великої літери пишуться офіційні назви 

http://learningapps.org/watch?v=pxng029y216
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найвищих державних посад України, міжнародних посад: Президент 

України, Генеральний прокурор України. 

!!! Але в неофіційних текстах ці назви пишуться з малої букви: вибори 
президента; генеральний прокурор України; приїзд королеви. 

 

Завдання 8. Відкриваючи дужки, запишіть подані назви з великої 

чи малої літери, поясніть їхній правопис. 

(В, в)олодимир (В, в)еликий, (Г, г)азета «(В, в)ечірні (Н, н)овини», (У, 

у)країнська (П, п)равославна (Ц, ц)ерква, (Д, д)ід (М, м)ороз, (Б, б)удда, (П, 

п)резидент (А, а)кадемії (Н, н)аук (У, у)країни, (М, м)іністерство (К, 

к)ультури (У, у)країни, (Н, н)обелівська (П, п)ремія, (С, с)вято (П, п)еремоги, 

(г) енеральний (с) екретар ООН, (п) резидент України, (г) олова (в) ерховної 

(р) ади України, (п) ремʼєр – (м)іністр Канади, (м)іністерство (о) світи і науки 

України, (з) ахідна Україна, (к) раїни (з) аходу, (б) ульвар Тараса Шевченка, 

(м) айдан (н) езалежності, (р)івненська (о) бласть, (ш) евченківські поезії, (ш) 

евченківська премія, (н) обелівська премія, (в) олодимир – (в) олинський, (н) 

аціональний (б) анк України, (д) ень (н) езалежності України, (р)іздво, (а) 

ндріївська (ц) ерква, (в) олодимирський (с) обор, (к) иєво – (п) ечерська (л) 

авра, (д) ержавний (м) узей. 

 

 
Завдання 9. Запишіть 15 термінів з майбутнього фаху на 

правила вживання знака мʼякшення та поясніть їх лексичне значення. 

 

За потреби скористайтесь Великим тлумачним словником 

сучасної української мови. 

 

  Рекомендована література 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / 

уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005. – VIII, 1728 с. 

URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989 

2. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 

224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкуван 

ня%20та%20культура%20мовлення.pdf 

3. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний 

ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Л. 

Бондаренко. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 152 с. URL: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8146 

http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8146
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Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні 

 «Кожен день дає нам урок пізнання. 

І завжди, і скрізь наш учитель – мова». 

(І. Вихованець) 

Мета: розширити знання про стилі мови й особливості кожного з них; 

виробити навички щодо складних випадків правопису слів іншомовного 

походження. 

План: 

1. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні. 

2. Основні ознаки функціональних стилів. Історична довідка появи 

стилів. 

3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового, 

публіцистичного і розмовного стилів. 

4. Термін та його ознаки. Термінологія як система. 

5. Загальнонаукова, міжгалузева та вузькоспеціальна термінологія. 

6. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів певного 

фаху. 

7. Нормування, кодифікація та стандартизація термінів. 

8. Правопис термінів іншомовного походження; подовження 

приголосних у рідномовних словах та словах іншомовного 

походження. 

 
Дайте відповіді на запитання. 

1. Чи можуть елементи офіційно-ділового, наукового, розмовного, 

художнього стилів використовуватися у Вашій майбутній професійній 

діяльності? Відповідь аргументуйте. 

2. Що таке текст? Назвіть основні елементи тексту. 

3. Які є види тексту? 

4. Згадайте правопис термінів іншомовного походження. 

5. Складні випадки подвоєння та подовження приголосних у рідномовних 

словах та словах іншомовного походження. 

 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Івана Вихованця. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 
 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «стиль», «функціональний стиль», «стилістика», «жанр». 

● Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці яких 

науковців Ви досліджували. 
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Завдання 2. Випишіть пʼять невеликих текстів Вашого 

професійного спрямування у різних стилях. 

● Назвіть стиль кожного тексту та вкажіть які мовні засоби його 
характеризують. 

 

Завдання 3. Складіть текст на тему «Закохайтесь у власну 

професію» (формулювання теми можна змінювати, якщо того потребує 

стилістична приналежність). 

● Простежте, щоб у висловлюванні були зачин і кінцівка; 

● Визначте стиль даного тексту. 

● Зʼясуйте, скільки мікротем, абзаців, які типи мовлення використано, 

які способи і засоби звʼязку? 

 

Завдання 4. Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Обґрунтуйте 

стильову приналежність тексту. Виділіть основні елементи тексту. 

З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, 

поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу 

значення заповітне. До таких належить «Кобзар», книга, яку народ 

український поставив на першому місці серед успадкованих з минулого 

національних духовних скарбів. 

Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складались на 

тернистих дорогах поетового життя, писались то в мандрах, то в казематах, 

мережились при світлі білих ночей Півночі і в пісках пустель закаспійських, 

під самотнім сонцем вигнання… 

Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове 

життя, і все найістотніше із цього життя, з великого життя українського 

кріпака Тараса Шевченка – від його юності й до останнього подиху – увібрав 

у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій, що його в хвилину 

творчого осяяння було найменовано «Кобзарем». 

Відтоді, впродовж багатьох десятиріч, книга ця буде настільною для 

кожного українця. 

(О. Гончар) 

● За допомогою яких слів автор уплинув на Вас? 
 

Завдання 5. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть 

особливості їх написання в обох мовах. 

Статья, обучение, исследование, самоотверженость, знание, бытие, 

чувство, понятие, возрождение, чтение, столетие, открытие, преданность. 
 

● Яке з поданих слів особисто для Вас є найбільш значущим? 

Відповідь аргументуйте. 
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Завдання 6. Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням  

букв, у другу – без подвоєння. 

Мит..ю, зіл…ю, юн…ат, височен...ий, об…ити, тін…ю, попідвікон…ю, 

зран…я, олов…ян..ий, антен…ий, закон…о, тьмян…ий, вроджен…ий, 

ден...ий, орлин...ий, спросон…я, ден…ий, узбіч...я, без…бройний, стат…я, 

адресован...ий, однозмін...ий, вікон...ий, роз…єднан...ий, сіл…ю, 

нескінчен...ий, з…аду, навман…я, молод…ю, роз…ява, електрон...ий, 

дерев…ян..ий, без…ахисний, гіл…я, нал…ю, ріл…я, туман...ий. 

 
● Установіть випадки фонетичного подовження і морфологічного 

подвоєння. 

● Поясніть орфограми у виділених словах. 

 

Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом віце-, 

екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-, міні-, міді-, максі-, топ-, 

флеш-, веб-, мас-, преміум-, прес-: ексміністр, віцеконсул, 

лейбгвардієць, оберлейтенант, штабскапітан, унтерофіцер, 

контрадмірал, мінімаркет, мідіспідниця, максіформат, топменеджер, 

флешінтервʼю, вебкамера, масмедіа, преміумклас, пресреліз, 

пресконференція (за попереднім правописом слова з цими компонентами 

рекомендовано було писати через дефіс). 

 

Завдання 7. Розкриваючи дужки, запишіть слова. Визначте 

значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних слів». 

А(с, сс.)ортимент, і(м, мм)іграція ма(с, сс)а, бру(т, тт.)о, то(н, нн)а, 

а(б, бб)ревіатура, інте(л, лл)ігент, адміністративно-те(р, рр)иторіальний, 

а(к, кк)редитація, ди(с, сс)ертація, су(м, мм)а, емі(с, сс)ійний, і(м, мм)ігрант, 

і(л, лл)юзія, Го(л, лл)андія, і(л, лл)юстративний, ши(л, лл)інг, Мі(с, сс)урі, і(н, 

нн)оваційнний, ко(р, рр)упція, коло(н, нн)а, а(л, лл)ея, конт(р, 

рр)еволюційний, ва(н, нн)а, а(н, нн)отація, па(с, сс.)атіжі, ра(л, лл)і, ша(с, 

сс)і, гру(п, пп)а, кла(с, сс)ифікатор, а(с, сс)игнаційний, а(с, сс.)амблея, ві(л, 

лл)а, заба(л, лл)отований, Ізабе(л, лл)а, інка(с, сс)о маро(к, кк)анець, ка(с, 

сс)а, ста(к, кк)ато, баро(к, кк)о, Рене(с, сс)анс, інтерме(ц, цц)о, конгре(с, сс). 

 

● Зʼясуйте походження виділених слів, складіть з ними речення. 

 

  Рекомендована література 

1. Дудик П.С. Стилістика української мови. Навчальний посібник. — 

К.: Видавничий центр «Академія», 2005. — 368 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk679385.pdf 

2. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 

2010. – 224 с. URL: http://kafedragum- 

http://194.44.152.155/elib/local/sk679385.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
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artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20 

спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

3. Стилістика   української   мови:   навчально-методичний   посібник   / 
[упорядники: А. С. Попович, Л. М. Марчук ; за ред. А. С. Попович]. 

— Кам’янець-Подільський : Кам’янець- Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2017. – 172 с. URL: 

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/601/Поп 

ович%20А.%20Стилістика%20української%20мови.pdf?sequence=1 

&isAllowed=y 

4. Цимбал  Н.  Сучасна  українська  літературна  мова  з  практикумом  : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. / Н. А. Цимбал. - 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20prakty 

kumom%20dop_vup.pdf 

5. Шевчук С.В. Практикум української мови: Модульний курс: Навч. 

посіб. [Електронний ресурс] / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – К. : 

Вища шк., 2006. – 326 с. URL: http://www.twirpx.com/file/479292/ 

http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://www.twirpx.com/file/479292/
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Тема 4. Основи процесу академічного письма 

 «Чужу мову можна вивчити за шість років, 

а свою треба вчити все життя». 

(Вольтер) 

Мета: домогтися засвоєння основних етапів підготовки до процесу письма; 

найомитись з принципами вивчення літературних джерел, методами добору 

фактичних матеріалів і складання огляду літератури; зʼясувати 

найпоширеніші види плагіату та шляхи його уникнення. 

План: 

1. Підготовка до процесу письма. Розробка плану роботи. 

2. Читання та анотування наукової літератури з досліджуваної 

проблеми. 

3. Види читання; вивчення літературних джерел; методи добору 

фактичних матеріалів і складання огляду літератури; анотування; 

написання конспекту. 

4. Складання плану друкованого джерела наукової інформації. 

5. Плагіат як глобальна проблема сучасної науки. 

 

  Дайте відповіді на запитання. 

1. Назвіть та проаналізуйте основні види читання наукових текстів. 

2. Що таке конспект? Які є види конспектів? 

3. Що таке план? Які Вам відомі види плану? 

4. Що таке плагіат? Які способи запобігання плагіату? 

 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Француа Вольтера. Висловіть 

свої міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 

 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «плагіат», «самоплагіат», «академічний плагіат». 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці 

яких науковців Ви досліджували. 

 

Завдання 2. На сучасному етапі розвитку університетської освіти 

спостерігаємо чимало спроб «осмислити етичне підґрунтя інституційної 

трансформації вітчизняних закладів вищої освіти ХХІ сторіччя». 

Висловіть власні міркування щодо необхідності формування серед так 

званої вітчизняної академічної спільноти академічної грамотності й 

академічної доброчесності. 
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Завдання 3. Уважно прочитайте запропоновані витлумачення 

поняття «академічна грамотність». Піддайте їх критичному аналізові. 

Яке з них, на Вашу думку, найбільш адекватно відображає сутність 

актуалізованого поняття, а яке варто вважати контекстуально 

зумовленим? 

Академічна грамотність – це здатність транслювати академічний 

письмовий дискурс на базі іншомовних професійно орієнтованих 

академічних текстів, критично мислити, підвищувати свою самоосвітню 

компетентність із навчальною і професійною метою (Н. Смирнова). 

Академічна грамотність – це сукупність знань, умінь і 

компетентностей, тобто система комплексних предметних компетентностей, 

пов’язаних із передачею певних знань (Й. Кубота, Н. Кітані). 

Академічна грамотність – система знань та комплексного розвитку 

мовленнєвих компетентностей письма, читання, говоріння й аудіювання, 

необхідних для здійснення студентами ВНЗ України міжкультурної 

академічної комунікації японською мовою (О. Асадчих). 

 

Завдання 4. Опрацюйте статтю 42 Закону України «Про 

освіту». Виокремте інформацію, що безпосередньо стосується 

здобувачів освіти. Піддайте її критичному аналізові. 

Сформулюйте загальні правила дотримання академічної 

доброчесності, подайте власне витлумачення поняття «академічний 

етикет». Назвіть заходи, що сприятимуть дотриманню принципів 

академічної доброчесності, попередженню й виявленню плагіату. 

1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково- 

педагогічними та науковими працівниками передбачає: 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 

(науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти; 

– об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового   контролю   результатів   навчання   (для   осіб   з   особливими 
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освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

4. Порушенням академічної доброчесності вважається: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування; 

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- 

яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 

отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 
– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, 

науковопедагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

– відмова у присудженні наукового  ступеня чи присвоєнні вченого 

звання; 

– позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи 

присвоєного вченого звання; 

– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії; 

– позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів 
чи займати визначені законом посади. 
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6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 
тощо); 

– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

– відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну 

середню освіту); 

– позбавлення академічної стипендії; – позбавлення наданих закладом 

освіти пільг з оплати навчання. 

7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або 

деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення 

академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або 

внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені 

(погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та 

погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в 

частині їхньої відповідальності. 

8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом 

управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних 

законів. 

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права: 

– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення 

факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; – 

особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні 

доказів порушення академічної доброчесності; 

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду 

питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та 

притягнення її до академічної відповідальності; 

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності 

до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти 

визначаються спеціальними законами. 

10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням 

академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів 

відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом. 

Завдання 5. Спродукуйте зразок власного академічного тексту, 

який актуалізував би твердження про те, що академічна доброчесність 

та академічна культура є не лише основою розвитку сучасного 

університету, але й життєвою необхідністю. Прокоментуйте особливості 
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реалізації категорій об’єктивності, суб’єктивності й оцінності при подачі 

теоретичних відомостей. 

 

Завдання 6. Здобуваємо навички академічної дискусії. Для 

обговорення рекомендовано такі теми (на вибір): 

«Чи є плагіат невід’ємною частиною (наукової) творчості або чому 

Котляревський та Ейнштейн не плагіатори?»; 

«Роль студентського самоврядування в дотриманні норм академічної 

доброчесності в університеті». 

 

  Рекомендована література 

1. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання: 

метод. посіб. / за ред. Н.В. Стукало. – Дніпропетровськ: ДНУ імені 

Олеся Гончара, 2013. – 44 с. 

2. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та 

етики для «чайників». – Назва з екрану. – Режим доступу: 

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac 

gr.pdf. 

3. Проект сприяння академічній доброчесності в Украні (SAIUP) - 

Американські Ради. – Назва з екрану. – URL: http://www.saiup.org.ua/. 

4. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 

2010. – 224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

4. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. / Н. А. Цимбал. - 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_acgr.pdf
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_acgr.pdf
http://www.saiup.org.ua/
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
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Тема 5. Етапи процесу академічного письма 

 «<...> без усякої іншої науки ще можна обійтися, 

без знання рідної мови обійтися не можна». 

(І. Срезневський ) 

Мета: домогтися засвоєння практичних навичок побудови та рубрикації 

наукового тексту в залежності від теми, наукового спрямування. 

План: 

1. Планування письмового наукового твору. 

2. Композиція наукової роботи. 

3. Рубрикація тексту. 

4. Формулювання основної частини. 

5. Вступ та висновки. 

6. Прийоми викладення наукових матеріалів. 

7. Самоперевірка відповідності матеріалів наукової роботи 

встановленим вимогам. 

8. Складні випадки правопису та відмінювання прізвищ, імен та по 

батькові. 

  Дайте відповіді на запитання. 

1. Назвіть основні композиційні складові наукової роботи. 

2. Що таке рубрикація тексту? 

3. Яка побудова основної частини наукової роботи? 

4. Яка структура та принцип написання вступу та висновків? 

5. Які способи самоперевірки відповідності матеріалів наукової 

роботи встановленим вимогам Ви знаєте? 

 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Івана Срезневського. Висловіть 

свої міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 
 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «план наукового тексту», «композиція», «рубрикація тексту» 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці 

яких науковців Ви досліджували. 

 

Завдання 2. Необхідно написати твір на обрану тему у а) власне 

науковому стилі й б) науково-популярному підстилі. 

 

Для цього пропонується здійснити такі кроки: 

Крок 1. Студент/ка самостійно обирає тему для твору. Необхідно, щоб 

ця тема знайшла відображення в підручнику (будь-якому); бажано, щоб вона 

відповідала спеціальності й таким чином була цікавою не лише студенту/ці,  

що її вибрав/ла, а й усій групі. 



22  

Крок 2. Студент/ка знаходить ще одне джерело інформації, де обрана 

ним/нею тема висвітлюється в науково-популярному стилі. 

Крок 3. Студент/ка зіставляє й аналізує розділ підручника й додаткове 
джерело інформації. 

Крок 4. Студент/ка пише твір (твори) на обрану тему у двох стилях. 

Бажано, щоб твори були написані на аркуші формату А 4 так, щоб кожен твір 

займав половину сторінки і зіставлення було наочним. 

Крок 5. Обговорення цих творів крізь призму специфіки наукового 

стилю під час заняття. 
 

Завдання 3. Здобуваємо навички публічного наукового виступу. 

Рекомендовано такі теми наукових виступів (тривалість виступу макс. 5 

хв.): 

«Академічна доброчесність – вибір успішних професіоналів»; 

«Плагіат у мистецтві»; 

«Історія студентського самоврядування»; 

«Структура і функції студентського самоврядування: досвід США»; 

«Структура і функції студентського самоврядування: досвід України». 

Кожен виступ має супроводжуватися його подальшим обговоренням. 

Викладач і студенти, незалежно один від одного, оцінюють виступи за 

п’ятибальною шкалою. До уваги береться змістовність виступу, 

послідовність викладу думок, аргументованість, мовна компетенція 

доповідача, наявність чи відсутність power-point презентації. Наприкінці 

заняття викладач і студенти порівнюють виставлені бали. Студенти 

паралельно здобувають навички peer-review. 

 

Завдання 4. Прочитайте запропонований фрагмент, що актуалізує 

питання структури академічного тексту загалом та композиції абзацу 

зокрема. Виокремте основні ознаки абзацу, на яких акцентує автор. Як у 

представлених абзацах реалізовані категорії зв’язності, цілісності і 

логічності? Висловіть власні критичні міркування, зокрема й щодо 

технологій організації академічного тексту та написання кожного з його 

структурних елементів. Подумайте над відповіддю на питання, як 

упорядкувати академічний текст загалом. 

Перш ніж розпочати написання роботи, варто уявити собі приблизний 

її план. Спочатку можна сформулювати тему і скласти список питань для її 

розкриття, схематично окреслити ідеї. Однак прийоми написання тексту 

досить різноманітні, а сам процес академічного письма являє собою 

творчість. Відповідаючи на попередньо поставлені питання, ви можете 

захопитися ним настільки серйозно, що воно стане для вас найголовнішим. 

Важливо зауважити: коли ви починаєте осмислювати свої ідеї й 

оформлювати їх у текст, то необхідно дотримуватися певної структури. В 

академічних текстах наявні деякі постійні структурні елементи. 
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Ідеальний абзац складається не менше ніж із трьох речень, оскільки в 

ньому викладено відповідну тезу. Для цього, очевидно, варто сформулювати 

вступну думку, за нею – основну, наділивши її аргументами, а потім, 

нарешті, і висновок. Окрім того, кожна нова теза повинна бути пов’язана з 

попередньою і наступною, тому абзаци треба пов’язувати між собою логічно 

– за смислом і за допомогою слівзв’яз́ок. До таких зв’яз́ок, наприклад, можна 

зарахувати вставні слова: окрім того, отже, по-перше, по-друге, відповідно; 
сполучники: однак, тим не менше, тоді як, у той час як; прийменники: 
незважаючи на, завдяки, у результаті. 

Увесь текст загалом – наприклад, це наукова стаття – починається 

завжди з прізвища автора. Авторство – це важлива особливість академічного 

тексту, як і літературного твору, і на відміну від публіцистичної й художньої 

літератури вчені дуже рідко пишуть під псевдонімом. Якщо у пресі авторство 

повідомлень не завжди оголошують, у науковій традиції автор зазвичай 

присутній. Винятком є практики анонімного оцінювання конкурсних робіт і 

рецензування матеріалів, поданих до розгляду в редакціях журналів – 

редактор, направляючи текст на «сліпе» рецензування, ніколи не надає 

відомостей про автора рецензенту, а автору не повідомляє прізвище 

рецензента. Деякі автори розпочинають текст із епіграфа, однак у низці 

академічних жанрів ця практика не схвалюється. 

Композиційно будь-який академічний текст складається із вступу, 

основної частини і висновків. Залежно від жанру і чинних правил 

оформлення бібліографічного апарату, структурними частинами тексту 

можуть бути список джерел и додатки (Ярская-Смирнова Е. Создание 

академического текста: учеб. пособ. Москва : ООО «Вариант» : ЦСПГИ, 

2013. С. 33–35). 

 

Завдання 5. Оберіть на сайті Одеського національного 

політехнічного університету Тематику курсових та мігістерських робіт. 

 

До заздалегідь визначеної викладачем теми (кількох тем) зі 

спеціальності (спеціалізації) сформулюйте мету, завдання, 

предмет, об’єкт, обґрунтуйте її (їх) актуальність. На основі 

сформульованої мети й завдань зробіть спробу передбачити 

змістове наповнення висновків. Зробіть відповідні узагальнення про 

співвідношення теми, мети, завдань і висновків. 

 

Завдання 6.   Подані   прізвища   запишіть   українською   мовою. 

Поясніть їх правопис. 

Ефимов, Савельев, Евгеньев, Дернов, Благоев, Литвинов, Лукьянов, 

Сухарев, Давыдов, Демьянов, Лучанинов, Георгиев, Рощин, Марцинкевич, 

Теркин, Шимчак, Гущин, Слепцов, Муромцев, Астафьев, Звягинцев, 

Светлов, Белов, Столетов, Кожицкий, Миклошич, Душин, Сергеев, Едличка, 

Пергачов, Куницын, Лесков, Шитик, Мирошников, Андрианов, Елютин, 
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Пугачёв, Зверев, Живков, Исаенков, Артёмов, Алексеев, Мацеев, 

Тимирязев. 

 

Завдання 7. Подані словосполучення поставте у давальному 

відмінку однини. 

Ректор Петренко Василь Олегович, директор Шульга Іван Іванович, 

керівник Ільїн Михайло Гнатович, бригадир Кузьменко Хома Лукич, 

президент Рощин Степан Федотович. 

 

  Рекомендована література 

1. Гальченко С.І., Силка О.З. Основи наукових досліджень: навч.-метод. 

посіб. / С.І. Гальченко, О.З. Силка. – Черкаси: АММО, 2015. – 93 с. 

2. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 

2010. – 224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

3. Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: 

навч. посіб. / О.М. Семеног, О.Л. Фаст. – Суми: СумДПУ імені А.С. 

Макаренка, 2015. – 220 с. 

4. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. / Н. А. Цимбал. - 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf


25  

Тема 6. Моделі наукових письмових творів 

 «Якщо стара книгозбірня була джерелом, до якого йшли всі спраглі до знань, то 

нова - це водогін, що розносить живильну вологу по домівках» 

(Мелвіл Д'юї, американський бібліотекар і бібліограф) 

Мета: домогтися засвоєння основних моделей наукових письмових творів, 

знати вимоги до написання курсової та дипломної роботи. 

План: 

1. Моделі наукових письмових творів. 

2. Підготовка результатів наукового дослідження. 

3. Оформлення результатів дослідження. 

4. Написання курсової роботи. 

5. Написання дипломної роботи. 

6. Особливості закінчень іменників у род.відм.одн. ім. чол.роду ІІ відм. 

 
Дайте відповіді на запитання. 

1. Які є моделі наукових письмових творів? 

2. Як оформлюються результати наукових досліджень? 

3. У чому полягає відмінність між курсовою та дипломною роботою? 

 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова …. Висловіть свої міркування з 

приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 
 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «модель наукового письмового твору», «курсова робота», «дипломна 

робота» 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці 

яких науковців Ви досліджували. 

 

 
Завдання 2. Підготуйте ключові тези своєї позиції у науковій 

дискусії на одну з тем: «Наука і час», «Наука і мова», «Наука і молодь». 

 

Завдання 3. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини 

і запишіть їх у дві колонки: із закінченням -а; із закінченням -у. 

 

Гадяч, лікар, сніг, народ, тракторист, ранок, Херсон, вікно, 

гравій, гай, стіл, Париж, герой, сад, метр, ґрунт, вітер, Крим, 

пісок, кит, відмінок, ніс, героїзм, гарбуз, місце, рис, компʼютер, 

Амур, січень, робітник, змагання, місце, сон, Дніпро, настрій, прізвище,  

жаль, горох, дощ. 
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Завдання 4. Від поданих іменників утворіть форми родового 

відмінка однини, обґрунтуйте закінчення -а(я) чи -у(-ю). 

Документ, договір, наказ, лист, наряд, план, протокол, список, стіл, 

Волгоград, Степан, гай, палац, вокзал, град, барвінок, листопад, вівторок, 

сад, роман, верстат, завод,тролейбус, Кавказ, Київ, Дністер, ґрунт, дощ, 

дощик, Париж, балет, сантиметр, рік, хліб, відмінок, мінімум, вираз, інвентар, 

інститут, успіх, кінець, мороз, Сибір, штаб, голос, підмет, ваучер, брокер, 

сертифікат, юрист, апарат, абзац, пункт, факт, формуляр, об’єкт, варіант, 

принцип, проект. 

 

  Рекомендована література 

1. Гальченко С.І., Силка О.З. Основи наукових досліджень: навч.-метод. 
посіб. / С.І. Гальченко, О.З. Силка. – Черкаси: АММО, 2015. – 93 с. 

2. Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб. / уклад.: О.А. Бобер, 

С.А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І.М. Плотницької, Р.І. 

Ленди. – К.: НАДУ, 2012. – 48 с. 

3. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 

2010. – 224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

4. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. / Н. А. Цимбал. - 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
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Тема 7. Моделі наукових письмових творів (продовження) 

 «Є тільки один дійсно невичерпний скарб – це велика бібліотека» 

(П`єр Буаст, лексикограф і поет, редактор 

Універсального словника французької мови (1800)) 

Мета: домогтися засвоєння практичних навичок написання основних видів 

есе, знання видів тез та принципів їх укладання, навчитися писати анотації 

та укладати анотовані бібліографії. 

План: 

1. Написання есе (есе-порівняння, есе-обґрунтування, есе-опис). 

2. Наукова стаття. Види наукових статей. Вимоги до оформлення та тексту 

наукової статті. 

3. Написання тез доповідей для участі у наукових заходах. 

4. Написання анотацій та анотованих бібліографій. 

 

 
Дайте відповіді на запитання. 

1. Поясніть різницю твором-мініатюрою, твором-роздумом та есе. 

2. Які є види наукових статей? 

3. Які вимоги до тексту наукової статті? 

4. Яка структура наукової статті? 

5. Що таке теза? Яка структура тез? Які види тез? 

6. Які принципи анотування наукових текстів? 

7. Розкрийте правила бібліографічного опису джерел. 

 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова П`єра Буаста. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 
 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «есе-порівняння», «есе-обґрунтування», «есе-опис», «теза», 

«анотація», «бібліографія». 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці 

яких науковців Ви досліджували. 

 

Завдання 2. Напишіть есе на тему «Призначення університету» 

обсягом 1 сторінка формату А4. 

У творі потрібно процитувати щонайменше 3 джерела та зробити на 

них прикінцеві покликання. 

 

Завдання 3. Укладіть бібліографію до теми «Перспективи розвитку 

вищої освіти в Україні» з використанням алфавітних і систематичних 

бібліотечних каталогів. 

Список повинен містити щонайменше 10 позицій. 



28  

Завдання 4. Напишіть тези на щорічну студентську конференцію 

відповідно до Вашої спеціалізації та наукових вподобань. 

 

Завдання 5. Аргументуйте запропоновану тезу (на вибір), 

дотримуючись при цьому логічних засад створення академічного тексту. 

Свої думки оформіть у вигляді письмового зв’язного тексту. Якими 

прийомами Ви скористалися для перевірки правильності логічних зв’язків? 

Удайтеся до редагування власного витвору. Як Вам вдалося уникнути (і чи 

вдалося?) типових логічних помилок? 

1. Людський розум має три ключі, які все відкривають: знання, думка, 

уява. 

2. Те, що ми знаємо, обмежене, а те, чого не знаємо, нескінченне. 
 

Завдання 6. Здійсніть інтерпретацію раніше створеного власного 

академічного тексту. Схарактеризуйте його композицію й архітектоніку, 

змістове наповнення й жанрові особливості. 

Виконайте повний редакторський самоаналіз крізь призму дотримання 

психологічних, логічних та мовностилістичних засад створення академічного 

тексту відповідного жанру. 

 

Завдання 7. На матеріалі одного з розділів магістерської роботи зі 

спеціальності (спеціалізації) здійснити компресію академічного тексту у 

вигляді тезування. 

 
 

Задля виконання індивідуального завдання скористайтеся 

репозитарієм науково-технічної бібліотеки Одеського 

національного політехнічного університету. Піддайте аналізові 

анотацію до магістерської роботи. Укажіть на її недоліки (за наявності). 

Запропонуйте власний варіант. 
 

Завдання 8. Після опрацювання теоретичних відомостей, що 

стосуються жанрових особливостей, різновидів, етапів написання, 

способів організації, структури і т. ін. академічного есе, створіть власний 

академічний текст, який можна було б кваліфікувати як академічне 

аргументаційне есе. 

1. Ніщо так не навчає, як усвідомлення власної помилки. 

2. Розкажи – і я забуду, покажи – і я пізнаю, дай зробити самому – і я 

зрозумію. 

3. Не прагни знати все, аби не стати в усьому невігласом. 

4. Випадкові відкриття робить тільки підготовлений розум. 

5. Знання лише тоді знання, коли воно отримане зусиллям розуму, а не 
пам’яті. 
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ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
Варіант № 1 

 
1. Вища форма загальнонародної мови – це: 

А) територіальні діалекти; 

Б) наріччя; 

В) сучасна українська літературна мова; 

Г) сучасна українська загальнонародна мова; 

Д) сучасна українська літературна мова і територіальні діалекти. 

 
2. Акцентуаційні норми - це: 

А) сукупність правил наголошування; 

Б) сукупність правил вимови звуків і звукосполук у потоці мовлення; 

В) правила написання слів сучасної літературної мови; 

Г) єдині загальноприйняті правила передачі звукової мови на письмі; 

Д) правила творення та вживання форм слів. 

 

3. Яку мовну функцію реалізує офіційно-діловий стиль мови? 

А) спілкування; 

Б) впливу; 

В) інтерпретації фактів; 

Г) регулювання ділових стосунків; 

Д) усі відповіді правильні. 

 
4. До якого підстилю наукового стилю мови належить монографія: 

А) власне наукового; 

Б) науково-популярного; 

В) науково-навчального; 

Г) науково-публіцистичного; 

Д) виробничо-технічного. 

 

5. Сукупність правил передачі звукової мови на письмі - це: 

А) орфоепічні норми; 

Б) лексичні норми; 

В) синтаксичні норми; 

Г) орфографічні норми; 

Д) графічні норми. 

 

6. Літературна мова - це: 

А) національна мова; 

Б) мова художньої і наукової літератури; 

В) унормована, відшліфована форма існування загальнонародної мови, що обслуговує 

найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей; 

Г) різновид мови, що вживається як засіб порозуміння особами, повʼязаними між собою 

територією, фаховою або соціальною спільністю; 

Д) книжна форма загальнонародної мови. 

 
7. Норми правильного вживання відмінкових закінчень, родів, чисел, ступенів 

порівняння тощо – це: 

А) орфографічні норми; 

Б) морфологічні норми; 



31  

В) лексичні норми; 

Г) стилістичні норми; 

Д) графічні норми. 

 
8. Основне призначення публіцистичного стилю: 

А) відстоювання і пропагування суспільно-політичних ідей, формування відповідної 

громадської думки; 

Б) систематизація знань, повідомлення про результати наукових досліджень; 

В) регулювання офіційних стосунків, спілкування в державно-правовій і суспільно- 

виробничій сферах, 

Г) повідомлення фактів, регулювання правової та господарської діяльності; 

Д) ділові контакти між окремими мовцями, державними установами. 

 
9. Державна мова – це: 

А) єдина національна мова українського народу; 

Б) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обовʼязковим  в 

органах державного управління та діловодства, у закладах освіти, науки і культури; 

В) загальноприйнята і загальновживана мова; 

Г) сучасна українська літературна мова і територіальні діалекти; 

Д) найважливіший універсальний засіб спілкування. 

 

10. Основне призначення наукового стилю: 

А) регулювання офіційних стосунків; 

Б) спілкування в державно-правовій і суспільно-виробничій сферах; 

В) повідомлення фактів, регулювання правової та господарської діяльності;  

Г) ділові контакти між окремими мовцями, державними установами; 

Д) викладення результатів наукової та дослідницької діяльності. 

 
11. Орфоепія – це … 

А) система правил, що визначають правильний вибір слова; 

Б) правила, що визначають правильне написання; 

В) система правил, що визначають правильну, літературну вимову; 

Г) правила, що визначають правильну форму слова (закінчення, рід, число, час тощо); 

Д) норми правильного відбору мовних засобів залежно від ситуації. 

 
1. Норми вживання слів у властивих їм значеннях, правильне поєднання слів – 

це … 

А) орфографічні норми; 

Б) морфологічні норми; 

В) лексичні норми; 

Г) стилістичні норми; 

Д) графічні норми. 

 
13. Норми правильного відбору мовних засобів залежно від ситуації – це… 

А) орфографічні норми; 

Б) морфологічні норми; 

В) лексичні норми; 

Г) стилістичні норми; 

Д) графічні норми. 

 
14. Головна ознака літературної мови: 

А) варіативність; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Б) черговість; 

В) логічність; 

Г) точність; 

Д)унормованість; 

 
15. Зачинателем НУЛМ уважається… 

А) Т.Г. Шевченко; 

Б) І.П. Котляревський; 

В) І.Я. Франко; 

Г) М.М. Коцюбинський; 

Д) Л.І. Глібов. 

 

16. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами написання 

мʼякого знака): 

А) дядько, мідь, молотьба, гетман, різба, призба, бязь, трьох, тьохкати, дзоб, дьоготь,  

Третьяков, голубь, насипь, любовь, вісімь, теперь, перевірьте, чотирьма, гірькуватий,  

сидить, пишуть, любить; 

Б) дядько, мідь, молодьба, гетман, покут, різьба, призьба, бязь, тріох, тіохкати, дзіоб,  

діоготь, Третіяков, голуб, насипь, любовь, вісім, тепер, перевірьте, чотирьма, 

гіркуватий, сидить, пишуть, любить; 

В) дядько, мідь, молотьба, гетман, різба, призба, бязь, трьох, тьохкати, дзоб, дьогот, 

Третьяков, голубь, насип, любовь, вісім, теперь, перевірьте, чотирьма, гіркуватий, 

сидить, пишуть, любить; 

Г) дядько, мідь, молотьба, гетьман, покуть, різьба, призьба, бязь, трьох, тьохкати, дзьоб , 

дьоготь, Третьяков, голуб, насип, любов, вісім, тепер, перевірте, чотирма, гіркуватий,  

сидить, пишуть, любить; 

Д) дядько, мідь, молотьба, гетьман, покуть, різьба, призьба, бязь, трьох, тьохкати, дзьоб,  

дьоготь, Третьяков, голубь, насипь, любовь, вісім, тепер, перевірьте, чотирьма, 

гіркуватий, сидить, пишуть, любить. 

 

17. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами вживання 

апострофа): 

А) розібʼю,  упʼятьох,  святковий,  зʼїжджати,  різьбяр,  Лукʼянчук, торфʼяний, червʼяк, 

морквяний, мавпячий, цвях, пів-Європи, Святослав, Вʼячеслав, відʼємний, півʼєпархії; 

Б) розібʼю, упятьох, святковий, зїжджати, різьбяр, Лукьянчук, торфʼяний, червʼяк, 

морквяний, мавпячий, цвях, півʼЄвропи, Святослав, Вʼячеслав, відʼємний, пів-єпархії; 

В) розібью, упьятьох, свʼятковий, зʼїзжати, різьбʼяр, Лукʼянчук, торфʼяний, червʼяк, 

морквяний, мавпячий, цвях, пів-Європи, Святослав, Вʼячеслав, відʼємний, пів-єпархії; 

Г) розібʼю, упятьох, свʼятковий, зʼїжджати, різьбяр, Лукьянчук, торфʼяний, червʼяк, 

морквяний, мавпячий, цвях, пів Європи, Свʼятослав, Вʼячеслав,відʼємний, півʼєпархії; 

Д) розібʼю, упʼятьох, святковий, зʼїзжати, різьбʼяр, Лукʼянчук, торфʼяний, червʼяк, 

морквяний, мавпячий, цвях, пів Європи, Святослав, Вʼячеслав, відʼємний, пів єпархії. 

 
18. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами вживання 

мʼякого знака і апострофа в іншомовних словах): 

А) блюз, бутонʼєрка, бʼюро, валюта, інʼєкція, варʼєте, Вʼєтнам, волʼєр, дезʼінформація, 

досьє, портьєра, конферансьє, алʼянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприц; 

Б) блюз, бутоньєрка, бюро, валюта, інʼєкція, варʼєте, Вʼєтнам, вольєр, дезінформація, 

досьє, портьєра, конферансьє, альянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприц; 

В) блюз, бутонʼєрка, бʼюро, валюта, інʼєкція, варʼєте, Вʼєтнам, волʼєр, дезінформація, 

досʼє, портьєра, конферансьє, альянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприц; 
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Г) блюз, бутоньєрка, бʼюро, валюта, іньєкція, варьєте, Вʼєтнам, вольєр, дезінформація, 

досьє, портьєра, конферансʼє, альянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприц; 

Д) блюз, бутонʼєрка, бюро, валюта, інʼєкція, варьєте, Вʼєтнам, вольєр, дезінформація, 

досьє, портʼєра, конферансьє, алʼянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприц. 

 
19. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами подовження і 

подвоєння приголосних): 

А) віддаль, відзеркалення, піддашшя, законий, годиник, здоровений, силений, більшісттю, 

фальшшю, благословенний, блаженний, бадиля, довкіля, віссю, даллю; 

Б)  віддаль, відзеркалення, піддашшя, законий, годинник, здоровений, силений, 

більшістю, фальшю, благословений, блажений, бадилля, довкілля, віссю, даллю. 

В) віддаль, віддзеркалення, піддашшя, законний, годинник, здоровенний, силенний, 

більшістю, фальшю, благословенний, блаженний, бадилля, довкілля, віссю, даллю. 

Г)  віддаль, віддзеркалення, піддашшя, законий, годинник, здоровений, силений, 

більшісттю, фальшшю, благословений, блажений, бадилля, довкілля, віссю, даллю. 

Д) віддаль, відзеркалення, піддашшя, законний, годинник, здоровений, силений, 

більшістю, фальшшю, благословений, блажений, бадилля, довкіля, віссю, даллю. 

 

20. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами чергування 

голосних і приголосних): 

А) штанга - у штанзі, муха – мусі, їздити – їзжу, батьків – батькового, Борисполя – 

бориспольський, Чернігів – Чернігова, Мелітопіль – мелітопольський; 

Б) штанга - у штангзі, муха – мусі, їздити – їзжу, батьков – батькового, Бориспіля – 

бориспільський, Чернігов – Чернігова, Мелітополь – мелітопольський; 

В) штанга - у штанзі, муха – мусі, їздити – їжджу, батьків – батьківого, Борисполя – 

бориспільський, Чернігів – Чернігіва, Мелітополь – мелітопольський; 

Г) штанга - у штанзі, муха – мусі, їздити – їжджу, батьків – батькового, Борисполя – 

бориспільський, Чернігів – Чернігова, Мелітополь – мелітопольський; 

Д) штанга - у штанзі, муха – муші, їздити – їжджу, батьків – батьківого, Борисполя – 

бориспольський, Чернігів – Чернігіва, Мелітополь – мелітопольський. 



34  

Варіант № 2 

 
1. Літературна мова характеризується такими ознаками: 

А) унормованістю, полідіалектністю, поліфункціональністю, точністю, логічністю, 

писемністю, стилістичною диференціацією; 

Б) наддіалектністю, точністю, поліфункціональністю, логічністю, тематичною 

обмеженістю, стислою диференціацією; 

В) унормованістю, уніфікованістю, поліфункціональністю, точністю, логічністю,  

багатством лексики, стислою диференціацією; 

Г) стилістичною, стислою диференціацією, унормованістю, документальністю; 

Д) наддіалектністю, унормованістю, уніфікованістю, поліфункціональністю, 

стилістичною диференціацією. 

 
2. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що 

закріплюється в процесі суспільної комунікації – це … 

А) правила суспільної комунікації; 

Б) норми літературної мови; 

В) лексико-граматичні норми; 

Г) орфоепічні норми; 

Д) стилі української літературної мови. 

 
3. Культура писемного й усного мовлення полягає в тому, щоб … 

А) користуватися мовою в повсякденному житті і на виробництві; 

Б) послуговуватись усім лексичним багатством мови, дотримуючись точності, логічності і 

доречності у мовленні; 

В) користуватися виключно однією мовою в повсякденному житті; 

Г) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх; 

Д) добирати найдоречніші варіанти форм, слів, словосполучень, конструкції речень. 

 
4. Науковий стиль має такі підстилі: 

А)   адміністративний, канцелярський, документальний; 

Б) законодавчий, дипломатичний, юридичний, адміністративно-канцелярський; 

В)        власне-науковий,         науково-навчальний,         науково-популярний; 

Г) законодавчий, дипломатичний, офіційний; 

Д)   законотворчий, офіційно-діловий, канцелярський, документознавчий. 

 
5. Норми, що визначають правильність вибору слова з ряду одиниць, близьких йому 

за значенням або за формою, а також уживання його в тих значеннях, які воно має 

в літературній мові – це … 

А) синтаксичні; 

Б) орфоепічні; 

В) граматичні; 

Г) стилістичні; 

Д) лексичні. 

6. Норми правильної вимови звуків, звукосполучень – це … 

А) орфоепічні норми; 

Б) орфографічні норми; 

В)  граматичні норми; 

Г) пунктуаційні норми; 

Д) морфологічні норми. 

7. Основоположником СУЛМ вважається … 

А) І.П. Котляревський; 
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Б) І.Я. Франко; 

В) Л.І. Глібов; 

Г) Т.Г. Шевченко; 

Д) М.М. Коцюбинський. 

 
8. Наука, що вивчає створення словників та опрацювання їх теоретичних засад … 

А) лексикографія; 

Б) лексикологія; 

В) морфологія; 

Г) фразеологія; 

Д) етимологія. 

 

9. Літературна мова реалізується: 

А) у мовних і позамовних сферах суспільної діяльності; 

Б) в надстильових і позамовних засобах; 

В) у сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах; 

Г) в усній і писемній формах; 

Д) у національній та державній мові. 

 
10. Українська мова належить до: 

А) західнословʼянської групи; 

Б) північнословʼянської групи; 

В) східнословʼянської групи; 

Г) південно-східної словʼянської гупи; 

Д) південнословʼянської групи. 

 
11. Норми правильної побудови речень і словосп., уживання прийменників – це … 

А) орфографічні норми; 

Б) синтаксичні норми; 

В) лексичні норми; 

Г) морфологічні норми; 

Д) графічні норми. 

 

12. Характерними рисами мовних норм є: 

А) загальна обовʼязковість; 

Б) інформативність; 

В) змінюваність; 

Г) стабільність; 

Д) усі відповіді правильні. 

 
13. До лексичних особливостей наукового стилю належить використання … 

А) канцелярської лексики; 

Б) термінологічної лексики; 

В) абстрактної лексики; 

Г) книжкової лексики; 

Д) усі відповіді правильні. 

 
14. Орфограія – це … 

А) правила, що визначають правильне написання; 

Б) система правил, що визначають правильний вибір слова; 

В) правила, що визначають правильну форму слова (закінчення, рід, число, час тощо);  

Г) система правил, що визначають правильну, літературну вимову; 
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Д) норми правильного відбору мовних засобів залежно від ситуації. 

 
15. Установлені правила вживання розділових знаків на письмі – це … 

А) орфографічні норми; 

Б) синтаксичні норми; 

В) лексичні норми; 

Г) пунктуаційні норми; 

Д) графічні норми. 

 

16. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами написання 

мʼякого знака): 

А) пальці, вбиральня, спільний, рибалство, лняний, пісень, робітниц, учениц, штолен,  

вітань, зітхань, ненці, Аркадʼєв, Євгенʼєв, борщ, джміль, харьківський, секретарь, 

уманьський, громадяньський, селянство, паньство, синього, льодяник, льон; 

Б) пальці, вбиральня, спільний, рибальство, льняний, пісень, робітниць, учениць, 

штолень, вітань, зітхань, ненці, Аркадьєв, Євгенʼєв, борщь, дьжміль, харьківський, 

секретарь, уманський, громадянський, селяньство, паньство, синього, льодяник, льон; 

В) пальці, вбиральня, спільний, рибальство, льняний, пісень, робітниць, учениць, 

штолень, вітань, зітхань, неньці, Аркадьєв, Євгеньєв, борщ, джміль, харківський, 

секретар, уманський, громадянський, селянство, панство, синього, льодяник, льон; 

Г) пальці, вбиральня, сьпільний, рибальсьтво, льняний, пісень, робітьниць, учениць, 

штолень, вітань, зітхань, ненці, Аркадьєв, Євгеньєв, боршь, джміль, харківський, 

секретар, уманьський, громадянський, селянство, панство, синього, льодяник, льон; 

Д) палці, вбиральня, спільний, рибальство, льняний, пісень, робітниць, учениць, штолень,  

вітань, зітхань, ненці, Аркадєв, Євгенєв, борщь, дьжміль, харківський, секретарь, 

уманський, громадяньський, селянство, панство, синього, льодяник, льон. 

 

17. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами вживання 

апострофа): 

А) надвечірʼя, міжгірʼя, панʼєвропейський, Мінʼюст, дитʼясла, пів-Європи, морквяний, 

різдвяний, торфʼяний, червʼяк, мавпячий, цвях, пів-Європи, Святослав, Вʼячеслав; 

Б) надвечірья, міжгірʼя, пан-європейський, МінЮст, дит-ясла, пів-Європи, морквяний, 

різдвяний, торфʼяний, червʼяк, мавпячий, цвях, пів-Європи, Сʼвятослав, Вʼячеслав; 

В) надвечірʼя, міжгірʼя, панʼєвропейський, Мінʼюст, дит-ясла, пів Європи, морквяний, 

різдвʼяний, торфʼяний, червʼяк, мавпячий, цвях, пів-Європи, Святослав, Вʼячеслав; 

Г) надвечірʼя, міжгірʼя, панʼЄвропейський, Мінʼюст, дитʼясла, півʼЄвропи, морквяний, 

різдвʼяний, торфʼяний, червʼяк, мавпячий, цвях, пів-Європи, Святослав, Вʼячеслав; 

Д) надвечірʼя, міжгірʼя, пан-європейський, Мінʼюст, дитясла, пів Європи, морквяний, 

різдвяний, торфʼяний, червʼяк, мавпячий, цвях, пів-Європи, Святослав, Вʼячеслав. 

 
18. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами вживання 

мʼякого знака і апострофа в іншомовних словах): 

А) коньюнктивіт, Аліґʼєрі,   портьєра,   Сʼєрра-Леоне,   конферансьє,   альянс, каньйон, 

Рафаель, спанієль, пʼюре, пюпітр, мʼюзикл, фюзеляж, ревю, монпансʼє, гравʼюра; 

Б)  конʼюнктивіт, Аліґʼєрі,   портьєра,   Сьєрра-Леоне,   конферансьє,   альянс, каньйон, 

Рафаель, спанієль, пюре, пюпітр, мюзикл, фюзеляж, ревю, монпансьє, гравюра; 

В) коньюнктивіт, Аліґьєрі, портьєра, Сьєрра-Леоне, конферансьє, альянс, каньйон, 

Рафаель, спанієль, пюре, пюпітр, мюзикл, фюзеляж, ревю, монпансьє, гравюра; 

Г)  конʼюнктивіт, Аліґʼєрі, портʼєра, Сьєрра-Леоне, конферансʼє, альянс, каньйон, 

Рафаель, спанієль, пюре, пюпітр, мʼюзикл, фюзеляж, ревʼю, монпансʼє, гравюра; 

Д) конʼюнктивіт, Аліґʼєрі, портʼєра, Сьєрра-Леоне, конферансʼє, альянс, каньйон, 

Рафаель, спанієль, пюре, пюпітр, мюзикл, фʼюзеляж, ревю, монпансьє, гравюра. 
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19. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами подовження і 

подвоєння приголосних): 

А) переддень, надніпрянський, корінний, прийменик, священик, здійснений, 

нескінченний, божественний, окаяний, сторічями, відкритя, річю, розкішшю, відділ; 

Б)  переддень, наддніпрянський, корінний, прийменик, священник, здійсненний, 

нескінченний, божествений, окаяний, сторіччями, відкриття, річчю, розкішшю, відділ; 

В) переддень, наддніпрянський, корінний, прийменник, священник, здійсненний, 

нескінчений, божественний, окаянний, сторіччями, відкриття, річчю, розкішю, відділ; 

Г)  переддень, наддніпрянський, корінний, прийменник, священик, здійсненний, 

нескінченний, божествений, окаянний, сторіччями, відкриття, річчю, розкішшю, віділ; 

Д) переддень, наддніпрянський, коріний, прийменик, священик, здійснений, нескінчений, 

божественний, окаяний, сторічями, відкриття, Керчю, річчю, розкішю, відділ. 

 

20. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами чергування 

голосних і приголосних): 

А) дух - у дусі, обʼїжджати - зʼїжджати, ніс – несе, Київ – Києва, Харків – Харкова, 

Тирасполь – тираспольський, сім - семи, допомогти – допомагати; 

Б) дух - у душу, обʼїжджати - зʼїжджати, ніс – несе, Київ – Київа, Харків – Харкова, 

Тираспіль – тираспольський, сім - семи, допомогти – допомагати; 

В) дух - у дусі, обʼїзжати - зʼїзжати, ніс – несе, Києв – Києва, Харков – Харкова, 

Тирасполь – тираспольський, сім - семи, допомагти – допомагати, зберегти – 

зберегати; 

Г) дух - у дусі, обʼїжджати - зʼїжджати, ніс – несе, Київ – Києва, Харков – Харкова, 

Тираспіль – тираспільський, сім - семи, допамогти – допомогати; 

Д) дух - у дусі, обʼїжджати - зʼїзжати, ніс – несе, Київ – Києва, Харків – Харкова, 

Тираспіль – тираспольський, сім - сіми, допомогти – допомагати. 
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Тема 8. Офіційно-діловий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні. Документ як засіб писемної професійної комунікації 

«Учитися гарній, спокійній, інтелігентній мові треба 

довго і уважно, прислуховуючись, помічаючи, читаючи, вивчаючи» 

(Д. Лихачов) 

Мета: сприяти набуттю знань про документ як основний вид ділового 

мовлення, типи документів за класифікаційними ознаками; набуттю вмінь 

та навичок роботи з документами. 

 

План: 

1. Офіційно-діловий стиль української мови. 

2. Поняття про документ. 

3. Функції документів. 

4. Класифікація документів. 

5. Прикметники у професійній комунікації. 

 

  Дайте відповіді на запитання. 

1. Становлення і розвиток офіційно-ділового стилю української 

мови. 

2. Які існують визначення терміну «документ»? Назвіть найбільш 

широке і найбільш вузьке визначення цього терміну? 

3. Які загальні функції виконує документ? Охарактеризуйте кожну з 

них. 

4. Які спеціальні функції виконує документ? Охарактеризуйте 

кожну з них. 

5. Чи можуть функції документа змінюватися? Якщо так, то як? 

Наведіть приклад. 

6. Скільки функцій може виконувати документ одночасно? Від чого 

залежить кількість функцій документа? 

7. Класифікація документів. 

 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Дмитра Лихачова. Висловіть 

свої міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 

 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «документ», «документація», «документування». 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці 

яких науковців Ви досліджували. 
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Завдання 2. Замініть подані вирази сполученнями іменника та 

прикметника. Поясніть правопис складних прикметників. 

 

Договір між двома сторонами; сторони, які домовляються; умова 

перед укладанням договору; покажчик за порядком розташування 

букв; торгівля окремими товарами; праця найманих робітників; 

сума, яка задовольняє потреби; правила на службі; білет членства; 

відомості, що подаються щомісячно; підпис, зроблений своєю рукою; 

видання, які передплачуються. 
 

Завдання 3. Знайдіть серед поданих нижче прикметників якісні. 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Валютний коридор, ювілейний виступ, холодний погляд, 

активний учасник, виробнича бригада, літературна памʼятка, 

службова записка, мудре рішення, податкова інспекція, повне 

обстеження, детальний огляд, додатковий опис. 

 

Завдання 4. Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий 

ступені порівняння. 

 

Вузький, темний, дрібний, тонкий, низький, білий, синій, 

докладний, цінний, довгий, чистий, малий, далекий, 

відповідальний, дивовижний, далекоглядний, заможний, веселий, 

старий, дешевий, вигідний. 

 

Завдання 5. Трансформуйте подані вирази і звороти, 

використовуючи прикметникові словосполучення. 

Правила по службі; довідка про оплату податку; відомості, які 

подаються щомісячно; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які 

передплачуються; умова перед укладанням договору; договір між двома 

сторонами. 

 

Завдання 6. Запишіть складні прикметники, згрупувавши їх 

відповідно до правил написання. 

Науково / технічний, військово / зобовʼязаний, культурно / освітній, 

українсько / російський, індо / європейський, світло / зелений, червоно / 

гарячий, темно / шоколадний, вельми / шановний, високо / авторитетний, три 

/ кутний, договірно / правовий, екс / чемпіонський, суспільно / політичний, 

масово / політичний, професійно / кваліфікаційний, судово / експертний, 

сніжно / білий, північно / західний, вогне / небезпечний, вантажно / 

розвантажувальний, напів / шкіряний, довідково / інформаційний. 
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Завдання 7. Від поданих слів утворіть складні прикметники, поясніть 

їх правопис. 

 

Вагон, ремонтний; вісімнадцять, шкідливий; суспільний, виробничий, 

споживчий; сто, ват; низький, рентабельний; кислуватий, солоний; машини, 

будувати; бюджет, фінанси; лікувальний, профілактичний; віце, 

адміральський; відомий на весь світ; продуктовий, промисловий; багато, раз; 

синій, блакитний; мало, знайомий; східні, словʼяни; суспільний, корисний; 

шість, поверх; загальний, демократичний; зовнішня, політика; народна, 

поезія. 

 

  Рекомендована література 

1. Дудик П.С. Стилістика української мови. Навчальний посібник. К.: 

Видавничий центр «Академія», 2005. 368 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk679385.pdf 

2. Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М. Граматика української 

мови. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007. 544 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/r428.pdf 

3. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2010. 224 с. 

URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкуван 

ня%20та%20культура%20мовлення.pdf 

4. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 

385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom% 

20dop_vup.pdf 

http://194.44.152.155/elib/local/sk679385.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/r428.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
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Тема 9. Документ як засіб писемної професійної комунікації 

 «Мова – втілення думки. 

Що багатша думка, то багатша мова. 

Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її»! 

(М. Рильський) 

Мета: забезпечити оволодіння правилами укладання текстів документів, 

розташування реквізитів, оформлювання ділових паперів; набуття знань про 

Національний стандарт України (ДСТУ – 4163-2003). 

 
План: 

1. Національний стандарт України. 

2. Поняття про реквізит, види реквізитів. 

3. Вимоги до бланків документів. 

4. Оформлювання сторінки. 

5. Вимоги до тексту документа. 

6. Особливості закінчень іменників у кличній формі та звертаннях у 

професійному спілкуванні. 

 

  Дайте відповіді на запитання. 

1. Що таке стандарт та стандартизація? 

2. Які існують національні стандарти України? Які з цих стандартів 

стосуються системи керування документацією? 

3. Що таке реквізит документа? Скільки існує реквізитів документа? 

Назвіть їх. 

4. Що таке постійні та змінні реквізити? 

5. Що таке довжина реквізиту? 

6. Що таке формуляр документа? 

7. Які існують вимоги до бланка документа? 

8. Як правильно оформлювати сторінку документа: якими мають бути 

формат бумаги, поля, нумерація сторінок? 

9. Які існують вимоги до тексту документа? 

10. Що таке рубрикація? 

11. В яких документах частіше використовується рубрикація та якою 

вона має бути в документі? 

 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Максима Рильського. Висловіть 

свої міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 
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Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «формуляр», «формуляр-зразок», «бланк», «трафаретний текст». 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці 

яких науковців Ви досліджували. 

 
Завдання 2. Подані словосполучення запишіть у формі кличного 

відмінка однини, прокоментуйте написання. 
 

Пан лікар, панна Ганна, молодий хлопець, добродій Мусієнко, пан 

ректор, шановний слухач, товариш командир, Георгій Васильович, 

Аліна Дмитрівна, депутат Овчаренко Олег Олексійович, пан 

депутат, добродій директор, Інна Михайлівна, вірна дружина, 

довгоочікувана воля, стражденна земля, пан посол, друг Олег. 

 
Завдання 3. Утворіть від поданих іменників кличну форму. 

Вкажіть приголосні, що чергуються. 

 

Студент, козак, молодець, брат, парубок, синок, народ, українець, 

сестричка, Вітчизна, країна, людина, Ганна, добродійка Надія, 

дядько, провідник, мрія, доня, матуся, колега Людмила Петрівна, 

пані Тетяна Василівна, річенька, земля. 

 

 Поміркуйте, чи існує різниця між звертаннями та кличною 

формою іменників. Відповідь арґументуйте. 

 

Завдання 4. Запишіть подані слова у формі офіційного звертання, 

використовуючи при цьому формули мовленнєвого етикету. 

 
 

Товарознавець, експедитор, бухгалтер, менеджер, акціонер, 

заступник директора, віце-президент. 

 
 

  Завдання 5. Напишіть міні-твір на тематику «Цікаве про 

Україну» про історію Вашого міста/села; українську кухню, спорт тощо. 
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Рекомендована література 
 

1. Андрєєва  Т.  Українська  мова  (за  професійним  спрямуванням)  :  навч. 

посіб. Київ, 2012. 253 с. URL : http://bit.ly/2lR1oYO 

2. Брус  М.  П.  Українське  ділове  мовлення  :  Навчальний  посібник  для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє 

доповнене видання. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. 306 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/1961.pdf 

3. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2010. 

224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

4. Плотницька І. М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. К. 

Центр учбової літератури, 2008. 256 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/1961.pdf 

5. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2017. 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

http://bit.ly/2lR1oYO
http://194.44.152.155/elib/local/1961.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/1961.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
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Тема 10. Документація з кадрово-контрактних питань 

 «Нехай в твоїм серці любові не згасне священний вогонь 

як вперше промовлене слово на мові народу свого». 

(В. Сосюра) 

 

Мета: формувати уміння і навички складання та оформлення документації з 

кадрово-контрактних питань; сприяти дотримання вимог культури 

писемного мовлення під час складання документації з кадрово-контрактних 

питань. 

План: 

1. Автобіографія. 

2. Резюме. 

3. Характеристика. 

4. Заява. 

5. Дієслова у професійній комунікації. 

 

 
Дайте відповіді на запитання. 

1. Які ділові папери належать до кадрово-контрактних? 

2. У якій послідовності укладають кадрово-контрактні документи? 

3. Які реквізити характерні для автобіографії? 

4. Які особливості написання тексту автобіографії? 

5. Які реквізити характерні для резюме? 

6. Яких правил слід дотримуватися, складаючи резюме? 

7. Охарактеризуйте основні типи резюме. 

8. Які реквізити характерні для характеристики? 

9. Які особливості написання тексту характеристики? 

10.Які реквізити характерні для заяви? 

11. Які бувають заяви за походженням? 

12. Поясніть, яка відмінність між простою і складною заявами? 

 

 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Володимира Сосюри. Висловіть 

свої міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 

Зверніть увагу в якому відмінку стоїть «на мові». 
 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «заява», «резюме», «автобіографія», «характеристиа». 
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Завдання 2. Прочитайте гумореску Остапа Вишні «Моя 

автобіографія». Що курйозного вже в самій назві твору? Чим цей текст 

відрізняється від офіційної автобіографії? 

 

Моя автобіографія 
У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на  

світ білий і потім – років, мабуть, із десять підряд – мати казали, що мене витягли з 

колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада (ст. стилю) 1889 

року, в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині. 

Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні, в 

маєткові поміщиків фон Рот, де мій батько працював у панів. 

Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку – колиска з вервечками, з  

другого боку – материні груди. Трішки поссеш, трішки поспиш – і ростеш собі 

помаленьку. 

Так ото й пішло, значить: їси – ростеш, потім ростеш – їси. 
Батьки мої були як узагалі батьки. 

Батьків батько був у Лебедині шевцем. Материн батько був у Груні хліборобом. 

Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про 

родичів розказувати, а коли було спитаєш у баби (батькової матері) про діда чи там про  

прадіда, вона завжди казала: 

Отаке стерво було, як і ти оце! Покою від їх не було! 

 

Завдання 3. Зредагуйте текст автобіографії. Запишіть, 

дотримуючись правил оформлення. 

Автобіографія. 

Я Скридоненко Ігор Вячеславович народився 1 вересня 1997 р. в м. 

Одеса. В 2005 р. пішов в перший клас загальноосвітньої школи №4 в м. 

Одеси. Під час навчання в старших класах приймав участь в обласних 

олімпіадах по англійській мові і математикі. Також приймав участь 

змаганнях по шашкам. В 2018 р. закінчив одинадцятий клас з срібною 

медаллю. 

Мій батько, Скридоненко Вячеслав Олександрович народився 

24.07.1977 р. На даний час працює підприємцем. 

По закінченню школи вдало здав зовнішнє незалежне тестування і 

поступив в Одеський національний Політехнічний університет в Інститут 

компʼютерних систем, де нині і навчаюсь. 

Моя мати, Скридоненко Ірина Олександрівна народився 08.05.1982 р. 

На даний час працює директором ТОВ «Зоря». 

12.11.2020 р. 

Завдання 4. Зредагуйте речення з тексту характеристики. 

Проявив себе як викладач, досконало знаючий свою справу. 

Користується авторитетом колег. Характеристика видана в аспірантуру 

Одеського національного політехнічного університету. Фахом оволодів у 

повному обсязі. У червні 2015 року Романовським Л.М. було закінчено 



46  

навчання на гуманітарному факультеті Одеського  національного 

політехнічного  університету, одержавши  диплом за напрямом 

«Журналістика». Постійно підвищує свій професіональний рівень. Володіє 
високим рівнем психологічної культури. 

 

Завдання 5. Укладіть на альбомних листах формату А4 такі 

документи: 

 автобіографію; 

 резюме; 

 характеристику на одногрупника; 

 складну заяву щодо прийняття на посаду за Вашою 

спеціальністю; 

 просту заяву про звільнення із займаної посади. 
 

Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google 

Classroom 

 

Завдання 6. Запишіть нижчезазначені словосполучення 

українською мовою, вживаючи безособові дієслівні форми. 

Статья напечатана, задача решена, связь налажена, коллектив 

награжден, завод построен, выставка открыта, вещи собраны, план выполнен, 

книга прочитана, комиссия избрана, работа закончена. 
 

Завдання 7. Випишіть дієслова у дві колонки за дієвідмінами, 

поясніть, яким способом Ви їх визначали; утворіть форми 2-ї особи 

однини та 3-ї особи множини. 

Вити (гніздо), вити (вовком), лити, свистіти, цокотіти, ревіти, вертіти, 

стояти, жовтіти, кувати, полоти, дати, хотіти, мостити, бігти, заважати, 

полоскати, ростити, їсти, садити, брязкотати, боронити, труїти, ловити, 

рвати, морочитися, ламати, розгніжджуватися, колихати, водити, 

напружуватися, свистати, спати, спростити, лазити, бити, слати (лист), слати 

(ковдру), розповісти, пекти, гніватися, колисати, бурмотіти, мекати, сукати, 

товпитися, стелити, іржати, волокти, гоїти, сопіти, боятися, їздити, завадити, 

ломити, узятися, котити, качати, морозити, заморожувати, сипати, міркувати. 

 

Завдання 8. Виправте помилки у вживанні дієслівних форм. 

1. Влітку поступатиму в Одеський національний політехнічний 

університет. 2. Не мішало б ще раз повторити вивчені правила. 3. Чи 

підписався ти на часопис «Дивослово.4. Редакція приносить свої вибачення 

за публікацію неперевіреної інформації. 5. Нарешті приступили до 

обговорення доповіді. 6. Рахуйтеся з думкою своїх батьків. 7. Комісія 

намітила низку заходів щодо впровадження української мови у сферу 
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ділового спілкування. 8. Давайте співставимо успішність студентів на 

першому та другому курсах. 

 

Завдання 9. Замінити дієприкметники дієслівними формами на -но, 

-то. У якому відмінку стоїть при них іменник? Визначити головне слово 

в утвореному словосполученні. 

Відгук написаний, план накреслений, книжка прочитана, почута 

відповідь, зібрані кошти, відправлений лист, характеристика подана, заява 

віднесена. 

 

 
Завдання 10. Напишіть міні-твір на тему «Пишаймось 

рідною мовою», використовуючи дієслова різних способів. 

 

  Рекомендована література 

1. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я Ділове спілкування: 

навчальний посібник / за наук. ред. О. О. Авраменко. Івано-Франківськ: 

ЛілеяНВ, 2015. 160 с. URL : 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spi 

lkuv_1.p df 

2. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2010. 

224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

3. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2017. 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

4. Плотницька І. М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. К. 

Центр учбової літератури, 2008. 256 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/1961.pdf 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spi
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/1961.pdf
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Тема 11. Документація з кадрово-контрактних питань 

(продовження) 

 «Слово — то мудрості промінь, 

слово — то думка людська». 

(Олена Пчілка) 

Мета: формувати уміння і навички складання та оформлення документації з 

кадрово-контрактних питань; сприяти дотримання вимог культури 

писемного мовлення під час складання документації з кадрово-контрактних 

питань. 

План: 

1. Особовий листок з обліку кадрів. 

2. Наказ щодо особового складу. 

3. Трудова книжка. 

4. Трудова угода. 

5. Дієприкметник і дієприслівник у професійно-діловому мовленні. 

 

 

Дайте відповіді на запитання. 

1. Що таке особовий листок з обліку кадрів? 

2. Які реквізити характерні для особового листка з обліку кадрів?? 

3. На якому етапі працевлаштування заповнюють особовий листок з 

обліку кадрів? 

4. Які відомості подають? 

5. Чи вносять нині відомості про партійну, національну належність та про 

походження до особового листка з обліку кадрів ? 

6. Що регламентують накази щодо особового складу? 

7. Які реквізити містить наказ? З якого моменту наказ набуває чинності? 

8. Що таке контракт? 

9. Які відмінності між контрактом та трудовою угодою? 

10.Які реквізити характерні для контракту та трудової угоди? 

11.Який документ називається трудовою книжкою? 

12. Які відомості заносять до трудової книжки і де вона зберігається? 

13.Що таке дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти? Яка їх роль 

у рченнях? 

 
 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Олени Пчілки. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 
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Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «контракт», «трудова угода». 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці яких 

науковців Ви досліджували. 

 

Завдання 2. Укладіть такі документи: особовий листок з обліку 

кадрів; наказ щодо особового складу про відрядження; трудову угоду. 
 

Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google 

Classroom. 

 
Завдання 3. Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми 

дієприкметників, складіть з ними словосполучення. Поясніть спосіб 

творення дієприкметників. 

 

Підписати, укласти, проголосити, спостерігати, завершувати, 

обміркувати, зобразити, обрати, підтвердити, контролювати, 

призначити. 

Завдання 4. Поясніть, чи доцільно вживати в офіційно-діловому та 

науковому стилях словосполучення підростаюче покоління, відстаючий 

студент, виступаючий оратор, початкуючий спеціаліст. 

 
Підказка 

Неправильно Правильно 

Відпочиваючий чоловік. Той, хто відпочиває (відпочивальник). 

Подорожуючий юнак. Той, котрий подорожує (подорожній). 

Захоплююча подорож.  Захоплива (приваблива, принадна) 

подорож. 

Хвилюючі слова. Слова, що хвилюють 

(зворушливі слова). 
 

Завдання 5. Утворіть від дієслів пасивні дієприкметники, 

запишіть їх, виділіть у них суфікси. 

Організувати, сказати, принести, закрити, почати, сформулювати, 

перебити, вимовити, забути, узгодити, обрати, запропонувати, ознайомити. 

 

Завдання 6. Доберіть стилістично правиліні відповідники до 

дієприкметників. 
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Діюча модель, діюча програма, діюча група, діючий вулкан, діючий 

закон, діючий лад, діючий народ; бувший уряд, випавший град; застарівша 

інформація; наболівше питання. 

 
Завдання 7. Перебудуйте речення, замінюючи виділену частину 

складного речення дієприслівниковим зворотом. Запишіть їх. 

1) Після того як шахіст зробив неправильний хід, він уже не сподівався 

на виграш. 2) Учні впевнено розвʼязували задачі, тому що добре 

підготувались до контрольної роботи. 3) Якщо не знаєш точного значення 

слова, звернись до тлумачного словника. 4) Розкрий орфографічний словник, 

коли сумніваєшся в написанні слова. 5) Якщо зустрінеш слово іншомовного 

походження, візьми словник іншомовних слів. 

 
Завдання 8. Перекладіть українською мовою російські конструкції 

з дієприслівниками. 

Набирая скорость, решая проблемы, печатая деньги, опоздав на 

собрание, устав от работы, выйдя за дверь, невзирая на трудности, выучив 

стих, сидя в комнате, просидев два часа. 

 
Завдання 9. Із навчальної літератури Вашого фаху знайдіть та 

випишіть речення з дієприкметниковим та дієприслівниковим 

зворотами. 

 

  Рекомендована література 

1. Андрєєва  Т.  Українська  мова  (за  професійним  спрямуванням)  :  навч. 

посіб. Київ, 2012. 253 с. URL : http://bit.ly/2lR1oYO 

2. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2010. 

224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

3. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2017. 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

http://bit.ly/2lR1oYO
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
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Тема 12. Довідково-інформаційні документи 

 «Багато є таємниць у світі, і одна з 

найбільших з-поміж них – мова». 

(І. Вихованець) 

Мета: сприяти засвоєнню головних ознак довідково-інформаційних 

документів; складати й редагувати пресреліз та звіт. 
 

План: 

1. Пресреліз. 

2. Повідомлення про захід. 

3. Звіт. 

4. Складні випадки правопису прислівників. 
 

 

 

Дайте відповіді на запитання. 

1. Що таке пресреліз? 

2. Які реквізити характерні для пресрелізу? 

3. Які особливості написання пресрелізу (текст, обсяг тощо)? 

4. Що таке повідомлення про захід? 

5. Які реквізити характерні для повідомлення про захід? 

6. Що таке звіт? 

7. Які реквізити характерні для звіту? 

 
 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Івана Вихованця. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 

 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «пресреліз», «повідомлення про захід». 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці яких 

науковців Ви досліджували. 

 
 Проблемне питання. Поясніть, чому подані пари спільнокореневих слів 

пишуться по-різному? 

Попросту — по-простому, порізно — по-різному. 

 
Завдання 2. Укладіть такі документи: 

- пресреліз про подію, яка була б цікавою для всіх ЗМІ. Подайте 

достатньо інформації для написання газетної статті; 
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- повідомлення про роботу науково-практичної конференції «Українська 

держава та українська армія», що відбудеться в актовому залі Будинку 

офіцерів за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9; 

- звіт про роботу студентської ради факультету (університету), 

використовуючи безособові форми на –но, –то, утворені від поданих 

дієслів: переобрати, прийняти, узгодити, призначити, схвалити, взяти, 

затвердити. 

 

Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google 

Classroom. 
 

Завдання 3. Уведіть подані слова в самостійно складені речення. 

Восени – в осені, усередині – у середині, вниз — в низ, по-вашому – по 

вашому, назустріч – на зустріч, набік – на бік, навіки – на віки, насторожі – 

на сторожі, по-восьме – по восьме, доволі – до волі, насміх – на сміх, вгору – 

в гору, по-домашньому – по домашньому. 

 Аргументуйте як слід відрізняти прислівники від однозвучних слів. 

Поясніть, чим зумовлена відмінність у їх написанні. 
 

Завдання 4. Напишіть прислівники разом, окремо, через дефіс, 

знявши риску. Поясніть написання прислівників. 

Без/відома, в/досвіта, без/жалю, ліво/руч, в/подовж, без/кінця, 

зав/глибшки, без/кінця/краю, без/краю, за/вчасу, без/ладу, 

босо/ніж, без/ліку, мимо/волі, без/мети, без/наміру, на/в/круги, 

без/пуття, без/сліду, на/в/простець, без/смаку, на/в/присядки, 

без/сумніву, без/угаву, без/упину, на/вскіс, мимо/їздом, 

в/затишку, в/міру, в/ногу, на/самперед, в/обріз, на/вздогін, за/вширшки, 

до/вподоби, з/на/двору, до/гурту, по/під/тинню, на/осліп, до/діла, до/загину, 

на/вмисне, до/запитання, на/по/готові, до/ладу, мимо/хідь, до/лиха, на/в/скач, 

до/лиця, на/тще/серце, до/міри, нав/стіж, до/побачення, оба/біч, до/речі, 

зав/довжки, до/смаку, на/взнак, до/смерті, на/втікача, до/снаги, чим/дуж, 

за/дня, на/швидку/руч, чим/раз, за/рахунок, поза/торік, повсяк/час, нав/коло. 

 Із трьома прислівниками на вибір складіть словосполучення. 

 

Завдання 5. Спишіть прислівники, вставляючи пропущені літери. 

Зоря..о, несказа..о, страше..о, дарем..о, відда..о, безіме..о, відмі..о, 

зосередже..о, тума..о, зра..я, відповідаль..о, безстраш..о, змістов..о, навма..я, 

безви..о, стривоже..о, натхне..о, серйоз..о, безумов..о, стрима..о, засмуче..о, 

зако..о, невгамов..о, спросо..я, негада..о, попідвіко..ю, шале..о, попідти..ю, 

воста..є, організова..о, незбагне..о, притама..о. 

 Поясніть правопис –н- та –нн- у прислівниках. 
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Завдання 6. Доберіть і запишіть синоніми до поданих прислівників. 

За потреби скористайтесь словником синонімів. 

 

Потай, несподівано, спочатку, сміливо, доволі, щиро, сумно, даремно. 

 Поясніть спосіб творення і правопис кожного зі слів. 

 
Завдання 7. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви. 

Навсправжк.., трич.., межиоч.., завбільшк.., наприкінц.., по-матроськ.., 

сьогодн.., зрідн.., навперейм.., навпомацк.., наввипередк.., напрот.., поноч.., 

урешт.., трох.., взагал.., щонайдал.., навпрошк.., пішк.., увечер.., мовчк.., 

навстоячк... 

 Пригадайте правопис и та і в кінці прислівників. 

 

 
Завдання 8. Напишіть міні-твір на тему: «Дбаймо про красу 

рідної мови», використовуючи такі словосполучення з прислівниками: 

недостатньо володіти, неправильно вимовляти, постійно поповнювати,  

доречно висловлюватись. 

 

  Рекомендована література 

1. Васенко   Л.   А.   Фахова   українська   мова.   Київ   :   Центр   учбової 

літератури, 2008. 272 с. URL : http://bit.ly/2lZfgAj 

2. Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за 

професійним спрямуванням) : навчальний посібник. Київ : Знання, 

2008. 430 с. 

3. Глущик С В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери : навч. 

посіб. 4- те вид., переробл. і допов. Київ : А.С.К., 2008. 400с. URL : 

http://ito.vspu.net/ENK/2016-2017/%D0%9Aomp_dok_11/navch.mat/Liter 

4. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2010. 

224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

5. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2017. - 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

http://bit.ly/2lZfgAj
http://ito.vspu.net/ENK/2016-2017/%D0%9Aomp_dok_11/navch.mat/Liter
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
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Тема 13. Довідково-інформаційні документи (продовження) 

 «Хто ясно думає, той ясно і говорить». 

(Н. Буало) 

Мета: сприяти оволодінню уміннями і навичками складання, написання та 

оформлення         довідково-інформаційної         документації,         навичками 

комунікативно виправданого використання мовних засобів відповідно до 

мети і обставин спілкування. 

План: 

1. Службові записки. 

2. Довідка. 

3. Особливості вживання службових частин у фаховому тексті. 

 

 

Дайте відповіді на запитання. 

1. Що таке службові записки? Якими вони бувають? 

2. Що таке доповідна записка? 

3. Які реквізити містить доповідна записка? 

4. Що таке пояснювальна записка? 

5. Які реквізити містить пояснювальна записка? 

6. Що таке довідка? 

7. Які можуть бути довідки? 

8. Назвіть реквізити довідки. 

 
 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Ніколя Буало. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 

 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «доповідна записка», «пояснювальна записка». 

 Поясніть відмінність між  цими визначеннями, вказуючи праці яких 

науковців Ви досліджували. 
 

Завдання 2. Прочитайте документ, допишіть відсутні реквізити. 

Викладачу дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

ГФ Панькевич О.О. 

Я був відсутнім на парі: відвідував виставку художніх виробів з дерева. 

 Визначте, який це документ за: а) призначенням; б) найменуванням; в) 

місцем виникнення. 
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Завдання 3. Виправте помилки та зредагуйте поданий документ. 

 

Довідка. 

 
Довідку видано у тому, що студентка Соколова Свєтлана Миколаєвна 

дійсно навчається на 3-у курсі гуманітарному факультеті Одеському 

національному політехнічному Універсітеті. 

Ця довідка видана їй для предʼявлення її по місту вимагання. 

 
Ректор 

проф. Оборський Г.О. (підпис) 

 
Завдання 4. Укладіть такі документи: 

- доповідну записку від імені викладача (про порушення навчальної 

дисципліни), щодо відсутності Вашої групи на практичному занятті 

№13 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»; 

- пояснювальну записку щодо Вашої відсутності на практичному занятті 

№13 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

 
Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google 

Classroom. 

 
Завдання 5. Замініть ненормативно вжитий прийменник ПО 

безприйменниковою конструкцією. 

По відношенню до роботи, по крайній мірі, по ліву сторону, по меншій 

мірі, по понеділках, по порядку, по пошті, по електронній пошті, по стежині 

біжить, по цілим дням, униз по річці, по обох сторонах дороги, сам по собі, 

операції по розвитку, говорити по душах, подорожі по місту, звертатися по 

телефону, школа по підготовці спеціалістів відчутні й по сьогодні, 

міністерство по охороні 

 

Завдання 6. Замініть ненормативно вжитий прийменник ПО 

синонімічним прийменником З. 

По тій причині, нарада по безпеці, комісія по виготовленню 

форми, комісія по правах людини, по роботі, по даному факту, по 

цілим дням, по вашій милості, по ініціативі, по всьому видно, по 

багатьох причинах, по всякому поводу, знати по досвіду, 

поговорити по душам, по необхідності, по технічним причинам, по досвіду. 
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Завдання 7. Допишіть у поданих прислівʼях потрібні за змістом 

сполучники, назвіть їх розряд. 

1. Мʼяко стеле, ... твердо спати. 2. В очі любить, ...за очі гудить. 3. Не 

той урожай,... уполі, ...той, ... в коморі. 4. Сніг і завірюха, ... вже зима коло 

вуха. 5. ... хліб та одежа, їв би козак лежа. 6. Захистив, ... вовк овець. 7. Така 

правда, ... на вербі груші. 8. Світи, зоре, на все поле, ... місяць зійде. 9. ... 

влітку часті зірниці — буде гарний урожай. 

 

Завдання 8. Перекладіть українською мовою. Поясніть особливості 

перекладу службових частин мови з російської мови на українську. 

По моей вине, пособие по философии, по последней моде, украинский 

по происхождению, старший по возрасту, по почте, комитет по делам 

молодежи, по целым дням, по принуждению, по виду молодой, по случаю, по 

моим сведениям, экономист по образованию, пятерка по математике, по 

поручению, ходить по аллеям, по просьбе, по требованию, по ошибке, по 

понедельникам, по воскресенье включительно, по возвращении, комиссия по 

составлению резолюции, гулять по городу, скучать по дому, по моему 

мнению, знать по газетам, по свидетельствам, отпуск по болезни, пришел по 

такому поводу, смотря по погоде, мероприятия по сохранении, видно по 

глазам, по закону, не по силам, из-за границы, из-за отсутствия денег, из-за 

болезни, из-за тебя, писать на украинском языке, перевести на украинский 

язык, вспомнил о той встрече, около двух километров, возле университета, 

рядом со мной, рядом с домом. 
 

Завдання 9. Складіть 10 речень з повторюваними сполучниками, 

що вживаються у Вашій професійній лексиці. 

 

 Рекомендована література 

1. Гриценко   Т.   Б.   Українська   мова   за   професійним   спрямуванням   : 

навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 624 с. 

URL : http://bit.ly/2kTBqnK 

2. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у професійному 

спілкуванні : навч. посіб. Київ : Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. 

336 с. URL : http://bit.ly/2lUsf5O 

3. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2010. 

224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

http://bit.ly/2kTBqnK
http://bit.ly/2lUsf5O
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
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Тема 14. Довідково-інформаційні документи (продовження) 

 «Мова вдосконалює серце і розум, 

Розвиває їх». 

(О. Гончар) 

Мета: отримати знання про групи протоколів, вимоги до тексту 

документа, правила оформлення витягу з протоколу, акта, оголошення. 

План: 

1. Протокол, витяг з протоколу. 

2. Оголошення. 

3. Акт. 

4. Розділові знаки у простому реченні. 

 

 

Дайте відповіді на запитання. 

1. Що таке протокол? Витяг з протоколу. 

2. На які види поділяються протоколи за обсягом фіксованих у них 

відомостей? 

3. На які розділи поділяється текст протоколу? 

4. Що таке оголошення? 

5. Які розрізнюяють оголошення за формою? 

6. Що таке акт? Особливості укладання (частини тексту, дата). 

 
 Робота з епіграфом. Прочитайте слова Олеся Гончара. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 

 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «протокол», «витяг з протоколу». 

 Поясніть відмінність між цими визначеннями, вказуючи праці яких 

науковців Ви досліджували. 
 

Завдання 2. Укладіть такі документи: 

- стислий протокол; 

- оголошення про набір абітурієнтів до ЗВО на певну спеціальність; 

- акт про передачу матеріальних цінностей. 

 
Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google 

Classroom. 
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Завдання 3. Виправте помилки та зредагуйте поданий документ. 

 
Обʼява. 

 
Сьогодня в приміщені будинку культури ОНПУ відбудиться лекція- 

диспут на тему «Роль сучасних СМІ в зформувані світобачних позіцій 

людини». Запрошуємо усіх бажаючих приняти учасття. Начало у 7 г. 

вечора. 

 
Вхід бесплатний. 

 
Завдання 4. Доберіть із наукової літератури Вашого фаху або 

складіть речення з однорідними членами за поданими схемами: 

 

О, О або О. 2. то О, то О. 3. і О, і О, і О. 4. О чи О, О чи О. 5. як О, так і О. 

 
Завдання 5. Знайдіть однорідні члени. Визначте, якими членами 

речення вони є і як виражений звʼязок між ними. Поясніть наявність або 

відсутність розділових знаків при однорідних членах. 

 
1. Дідько не дідько, людей таких рідко (Народна творчість). 2. 

Вона стояла ні жива ні мертва (І. Нечуй-Левицький). 3. Крижина 

добра, важка, товста, міцна (В. Винниченко). 4. Усмішка гостра, а 

однак сумна (Леся Українка). 5. Я весь час тремтів від напруження, 

від утоми, від переляку (В. Нестайко). 6. Чорніє поле, і гай, і гори... (Т. 

Шевченко). 7. Село купається в теплі, сонці, мідному передзвоні та веселому 

співі веснянок (М. Стельмах). 8. Наука вимагає жертв і великої любові (О. 

Копиленко). 9. Музика лине в глибину небес плавно, велично, гармонійно (Я. 

Гримайло). 10. В борозні, у зерні, у колоссі я батьківський слід пізнаю (М. 

Сингаївський). 

 
Завдання 6. Перепишіть речення, розставивши потрібні розділові 

знаки, підкресліть однорідні члени речення, поясніть пунктограми. 

Замість крапок вставте пропущені букви. 

1. Ро..плелись ро..хлипались ро..пались наче коси вересневі дні. 2. Моя 

п..чаль тебе не пон..волить а тільки радісний ро..будит.. щем. 3. Я пр..горнусь 

до тебе серцем і неб..сами пл..чима пагорбів рідних і доріг поясами. 4. Ти  

пахн..ш як листя в..сняне як дитинство моє полотняне як тепла малинова 

сте..ка як мам..на срібна с..режка. 5. Нема щ..та ні рем..ня ні списа нема 
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шолома ні м..ча-булата (3 творів Д. Павличка). 6. В нас гуляє квіт..нь у полі 

насуває зливу поволі ро..сіває зерна рясні промітає сте..ку в..сні. 7. Не заздрю 

нищим і духовно вбогим і хитро ситим в со..ній тишині (3 творів А. 

Малишка). 8. Очі ро..крила конвалія   біла   і   в   дивува..ні   застигла 

зомліла. 9.Сонце погасне і ніч пр..летит.. з чарами сріблом красою. 10. Хотів 

би я піти через ліси др..мучі через річки яри і кручі (3 творів Б. лійника). 

 
Завдання 7. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. 

Перепишіть, у кожному з речень підкресліть підмет і присудок. 

Обґрунтуйте вживання тире між підметом і присудком. 

Мова – це душа народу, народ без мови - не народ. (В.Сосюра.) Втрата 

народом мови – це трагедія усіх трагедій. (К.Мотрич.) Зневажить мову 

мамину – біда. (М.Адаменко.) Мова – одна з найважливіших складових 

державотворення. (І.Ющук.) Рідна мова – то найособистіша і найглибша 

сфера обстоювання свого «я». (Б.Харчук.) Слово не значок, не символ. Слово 

– це вогонь. (Б.Харчук.) Шабля і слово - споконвічна зброя українського 

народу. (П.Загребельний.) Для мене слова – це моя булава, хорогви мої, 

бунчуки і клейноди. (І.Коваленко.) Силою примушувати народ зрікатися 

рідної мови – найбільший злочин. (Г.Нудьга.) Це – життя закон. (В.Сосюра.) 

Доля кожного з нас – доля Вкраїни. (М.Самійленко.) Українська пісня – це 

геніальна поетична біографія українського народу. Українська пісня – це 

бездонна душа українського народу. (О.Довженко.) 

 
Завдання 8. Перебудуйте речення, опускаючи дієслово-звʼязку у 

складеному іменному присудку. Перебудовані речення запишіть, 

прочитайте їх, дотримуючи правильної інтонації. 

Степ є носій величності. (Д.Чижевський.) Віра в себе є запорука 

життєвих успіхів. (Л.Силенко.) Сей Лесь є гайдамака, престрашенний 

розбишака. (Б.Грінченко.) Доля УПА є віддзеркалення всієї трагічної історії 

українського народу. (Р.Чілачава.) Головна частина кібернетики є теорія 

інформації. (З підруч.) Листопад вересню є онук, жовтню є син, а зимі є брат. 

(Нар.творч.) 

 

  Рекомендована література 

1. Жайворонок   В.   В.   Українська   мова   в   професійній   діяльності   : 

навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. Нац. акад. наук 

України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ : Вища школа, 2006. 

431 с. URL : http://bit.ly/2meFkb4 

http://bit.ly/2meFkb4
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2. Литвин Л. П. Українська мова за професійним спрямуванням : теорія і 

практика : навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. 423 

с. 

3. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування. Харків : ТОРСІНГ 

ПЛЮС, 2008. 512 с. URL : http://194.44.152.155/elib/local/sk758520.pdf 

4. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 

культура мовлення: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2010. 

224 с. URL: http://kafedragum- 

artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спі 

лкування%20та%20культура%20мовлення.pdf 

5. Цимбал   Н.   Сучасна   українська   літературна   мова   з   практикумом   : 

Навчальний посібник, 4-те вид., перероб. і доп. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2017. 385с. URL: 

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktyku 

mom%20dop_vup.pdf 

http://194.44.152.155/elib/local/sk758520.pdf
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http://kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/Пантилюк%20М.І.Ділове%20спілкування%20та%20культура%20мовлення.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8458/1/SULM%20z%20praktykumom%20dop_vup.pdf
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Тема 15. Обліково-фінансові документи 

 «Мова – це форма нашого життя, 

життя культурного й національного, 

це форма нашого організування». 

(І. Огієнко) 

Мета: допомогти оволодінню уміннями і навичками складання, написання та 

оформлення обліково-фінансової документації, навичками комунікативно 

виправданого використання мовних засобів відповідно до мети і обставини 

спілкування. 

План: 

1. Розписка. 

2. Доручення. 

3. Розділові знаки у складнопідрядному реченні. 

 

 

Дайте відповіді на запитання. 

1. Що підтверджують документи обліково-фінансової групи? 

2. Які документи належать до цієї групи? 

3. Що таке доручення? Групи і види доручень. 

4. Що таке розписка? Вимоги щодо її складання. 

5. Порівняйте доручення і розписку. 

6. Який факт підтверджує розписка? 

7. Які є види розписок за походженням? Реквізити розписки. 

8. Як пишуться грошові суми? 

9. Як засвідчується підпис особи що дає розписку? 

10.У скількох примірниках пишеться розписка? 

 Робота з епіграфом.  Прочитайте слова Івана Огієнка. Висловіть свої 

міркування з приводу прочитаного у формі стислого роздуму. 

 

Завдання 1. Розкрийте сутність понять: 

 «доручення», «довіреність». 

 Поясніть відмінність між  цими визначеннями, вказуючи праці яких 

науковців Ви досліджували. 

 

Завдання 2. Укладіть такі документи: 

- доручення від свого імені на імʼя старости Вашої групи, в якому 

доручаєте отримати належну Вам стипендію за листопад 2020 року; 
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І 

- розписку від свого імені, в якій Ви зобовʼязуєтесь повернути отримані 

від Бондаренка Олександра Вікторовича кошти. 

 
Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google 

Classroom. 

 
Завдання 3. Визначте тип підрядних частин у складнопідрядних 

реченнях. 

 

1. Де панують мир і любов, там не ллється кров. 2. Впізнай світу, 

поки молоді йдуть літа. 3. Убрався в жупані дума, що він пан. 4. Я 

працювати мушу, щоб не соромитись хліба. 5. Ніколи не тішся 

людською бідою, бо й твоя біда прийде за тобою. 

 

Завдання 4. Складіть складнопідрядні речення за накресленими 

схемами на основі матеріалів про життєвий і творчий шлях І. Огієнка. 

Визначте типи речення та поясніть. 
 

І І, (що ). ( Після того як ), І І . І,(аби ). І І,(бо). 
 

Завдання 5. Складіть і запишіть шість речень, щоб слова що, як, 

коли виконували роль засобів звʼязку між частинами складнопідрядного 

речення як сполучники і як сполучні слова. 

 
Завдання 6. До поданих частин із вказівними словами додайте 

підрядні частини. Запишіть утворені складнопідрядні речення. 

1. До перемоги прийде той, ... . 

2. Потрібно виконати так завдання, ... . 

3. Стільки докладено зусиль, ... . 

4. Ми попрощалися так, … . 

5. Допомога прийшла звідти, ... . 

6. Потяг запізнився тому, ... . 

7. Про подорожі мріє кожний, ... . 

 

  Рекомендована література 

1. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я Ділове спілкування: 

навчальний посібник / за наук. ред. О. О. Авраменко. Івано-Франківськ: 

ЛілеяНВ, 2015. 160 с. URL : 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spi 

lkuv_1.p df 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spi
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ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
Варіант № 1 

 
1. Слово «документ» у перекладі з латинської означає: 

А) носій; 

Б) обʼєкт; 

В) спосіб доказу; 

Г) засіб переміщення фактів. 

 
2. Загальні функції документів: 

А) інформаційна, соціальна, комунікативна, культурна; 

Б) управлінська, правова, історична; 

В) інформативна, правочинна, комунікаційна, культурологічна; 

Г) комунікативна, правова, інформативна, регулююча. 

 
3. Діловодство – це … 

А) сукупність взаємоповʼязаних документів, що застосовується у певній сфері діяльності; 

Б) уніфікована система документації; 

В) вимоги до бланків та оформлення документів; 

Г) сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації та 

організації роботи зі службовими документами. 

 
4. Формуляр-зразок – це … 

А) друкована стандартна форма з реквізитами, що містять постійну інформацію; 

Б) модель, зразок побудови документів певного виду; 

В) це група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок; 

Г) узгодження документа. 

 

5. Характеристика — це документ, у якому: 

А) викладено громадську думку про працівника як члена колективу, про його ділові та 

моральні якості; 

Б) викладено ставлення до працівника як члена колективу, про його професійні якості; 

В) працівник викладає думку про членів колективу, про їх ділові якості; 

Г) викладено громадську думку про працівників як колектив, про їх ділові та моральні 

якості. 

 
6. Існує 3 форми резюме: 

А) звичайне, стандартне, довільне; 

Б) функціональне, діяльнісне, автобіографічне; 

В) звичайне, хронологічне, функціональне; 

Г) довільне, хронологічне, поліфункціональне. 

 
7. Особовий листок з обліку кадрів – це … 

А) документ, який узагальнює автобіографічні відомості працівника шляхом розповіді  в 

листі; 

Б) обовʼязковий документ, який заповнює особа під час зарахування її на посаду, уточнює 

відомості працівника; 

В) документ що подає відомості про особисті та професійні риси працівника; 

Г) обовʼязковий документ, який заповнює особа під час зарахування її на посаду, узагальнює 

автобіографічні відомості працівника шляхом таблиці-анкети. 

8. Наказ щодо особового складу — це розпорядчий документ, який … 
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А) подає відомості про прийом на роботу, звільнення, переміщення; 

Б) регламентує призначення, переміщення, звільнення працівників, відрядження, відпустки, 

різні заохочення, нагороди, стягнення; 

В) містить відомості про відкриття, на які видані дипломи тощо; 

Г) фіксує відомості про нагородження і заохочення. 

 

9. Договір — це … 

А)  домовленість двох сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення 

господарських взаємовигід; 

Б) усна угода двох сторін, спрямована на встановлення господарських взаємовідносин; 

В) письмова угода двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення 

господарських взаємовідносин; 

Г) письмовий звʼязок двох і більше сторін, спрямований на встановлення, зміну або 

припинення господарських взаємовідвідувань. 

 

10. Трудова угода — це документ, який… 

А) регламентує виробничі стосунки між установою і працівником (людиною, яка не працює в  

цій організації); 

Б) регламентує невиробничі стосунки між установою і працівником (людиною, яка працює в  

цій організації); 

В) засвідчує певну домовленість між підприємством, установою й працівником про умови 

спільної виробничої діяльності; 

Г) всі попередні відповіді є правильними. 

 
11. Відмінності між контрактом та трудовим договором: 

А) контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір як на період виконання 

певної роботи, так і на невизначений термін; 

Б) у контракті можуть визначатися додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не 

передбачені чинним законодавством; 

В) контракт може укладатися як з ініціативи особи, яка наймається на роботу, так і з ініціативи 

роботодавця; 

Г) всі попередні відповіді є правильними. 

 
12. Довідки, що відображають основну (виробничу) діяльність організації бувають… 

А) постійні й тимчасові; 

Б) зовнішні та внутрішні; 

В) особисті та службові; 

Г) організаційні та розпорядчі. 

 
13. Пояснення причини певного факту, вчинку, події або зʼясування змісту певних 

положень основного документа (плану, звіту, проекту тощо) – це… 

А) звіт; 

Б) рапорт; 

В) пояснювальна записка; 

Г) доповідна записка. 

 
14. Оголошення за змістом поділяються: 

А) службові та особисті; 

Б) внутрішні та зовнішні; 

В) усні та писемні; 

Г) організаційні та рекламні. 



66  

15. Складні заяви містять: 

 
А) висновки, підтвердження певної дії; 

Б) зауваження, оцінку окремого питання; 

В) запис про якийсь факт; 

Г) додаток, перелік документів. 

 
16. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами написання мʼякого  

знака): 

А) близкість, людськість, запорізький, волиньський, по-козацкому, легесенкий, 

малесенкий, ріднесенький, сільський, сьомий, донці, учителський, Дьяконов, верфь, 

ніж, вічність, нічь, тоньший, меньший, іньший, кіньчик, будьмо, киньте, злізь; 

Б) близькість, людськість, запорізький, волинський, по-козацькому, легесенький, 

малесенький, ріднесенький, сільський, сьомий, доньці, учительський, Дьяконов, верф, 

ніж, вічність, ніч, тонший, менший, інший, кінчик, будьмо, киньте, злізь; 

В) близькість, людьськість, запоріжський, волиньський, по-козацькому, легесенький, 

малесенький, ріднесенький, сільський, сьомий, доньці, учителський, Дьяконов, верфь,  

ніж, вічність, нічь, тоньший, меньший, іньший, кіньчик, будьмо, киньте, злізь; 

Г) близкість, людскість, запорізкий, волинский, по-козацкому, легесенкий, малесенкий, 

ріднесенкий, сільский, сьомий, доньці, учительський, Дьяконов, верфь, ніж, вічність,  

ніч, тоньший, меньший, інший, кінчик, будьмо, киньте, злізь; 

Д) близькість, людськість, запоріжський, волинский, по-козацкому, легесенький, 

малесенький, ріднесенький, сілський, сьомий, донці, учителський,  Дяконов, верфь, 

ніж, вічність, нічь, тонший, менший, іньший, кіньчик, будьмо, киньте, злізь. 

 

17. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами вживання 

апострофа): 

А) вʼюн, цвях, матірʼю, Лукʼяненко, розʼяснити, святість, воззʼєднання, передзʼїздівський,  

міжʼярусний, духмяний, соловʼїний, сімʼя, мʼята, пʼятниця, звʼязати, пʼю, бʼється, вʼяз; 

Б) вʼюн, цвʼях, матірʼю, Лукʼяненко, розʼяснити, свʼятість, воззʼєднання, 

передзʼїздівський, міжʼярусний, духмʼяний, соловʼїний, сімʼя, мʼята, пʼятниця, 

звʼязати, пʼю, бʼється, вʼяз; 

В) вьюн, цвях, матірью, Лукʼяненко, розяснити, святість, воззʼєднання, передзїздівський,  

між-ярусний, духмʼяний, соловʼїний, сімʼя, мʼята, пʼятниця, звʼязати, пʼю, бʼється, вяз; 

Г) вʼюн, цвях, матірʼю, Лукʼяненко, розʼяснити, святість, воззʼєднання, передзʼїздівський,  

міжʼярусний, духмяний, соловʼїний, сімʼя, мʼята, пʼятниця, звʼязати, пʼю, бʼється, вʼяз; 

Д) вʼюн, цвях, матірʼю, Лукʼяненко, розʼяснити, святість, воззʼєднання, передзʼїздівський,  

міжʼярусний, духмяний, соловʼїний, сімʼя, мʼята, пʼятниця, звʼязати, пʼю, бʼється, вʼяз. 

 

18. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами вживання мʼякого 

знака і апострофа в іншомовних словах): 

А) компʼютер, коньюнктура, пьюпітр, адьютант, арʼєргард, ательє, гьяур, транс- 

європейський, фʼюзеляж, шприць, бʼюро, бʼюрократ, кювет, бʼюджет, бʼязь, гіпьюр, 

комʼюніке, Мʼюнхен, пʼюре, пюпітр; 

Б) компьютер, коньюнктура, пюпітр, адʼютант, арʼєргард, ателʼє, гяур, 

трансʼєвропейський, фʼюзеляж, шприць, бʼюро, бʼюрократ, кювет, бʼюджет, бязь, 

гіпʼюр, комюніке, Мʼюнхен, пюре, пʼюпітр; 

В) компʼютер, конʼюнктура, пʼюпітр, адʼютант, арʼєргард, ателʼє, гяур, 

трансʼєвропейський, фʼюзеляж, шприц, бʼюро, бʼюрократ, кʼювет, бʼюджет, бʼязь, 

гіпʼюр, комʼюніке, Мʼюнхен, пʼюре, пюпітр; 
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Г) компʼютер, конʼюнктура, пюпітр, адʼютант, арʼєргард, ательє, гяур, 

трансʼєвропейський, фюзеляж, шприц, бюро, бюрократ, кювет, бюджет, бязь, гіпюр,  

комюніке, Мюнхен, пюре, пюпітр; 

Д) компьютер, коньюнктура, пюпітр, адьютант, арьєргард, ательє, гяур, 

трансʼєвропейський, фюзеляж, шприц, бюро, бюрократ, кьювет, бюджет, бязь, гіпюр, 

комьюніке, Мюнхен, пюре, пюпітр. 

 
19. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами подовження і 

подвоєння приголосних): 

А) безбиттковий, безаконний, розброїтти, туманний, денний, численний, неввблаганий, 

областтю, огненний, священний, життя, зілля, міддю, міццю, молодісттю, честтю; 

Б) беззбитковий, беззаконний, роззброїти, туманний, денний, численний, невблаганний, 

областю, огненний, священний, життя, зілля, міддю, міццю, молодістю, честю; 

В) безбитковий, безаконий, розброїти, туманий, дений, числений, невблаганий, областю, 

огнений, священий, життя, зілля, міддю, міццю, молодісттю, честтю; 

Г) беззбитковий, беззаконний, роззброїти, туманий, дений, числений, невблаганий, 

областю, огнений, священий, житя, зіля, мідью, міцью, молодістью, честью; 

Д) безбитковий, безаконний, розброїтти, туманний, денний, численний, невблаганний, 

областтю, огненний, священний, життя, зілля, міддю, міццю, молодістю, честю. 

 

20. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами чергування голосних 

і приголосних): 

А) рука – рукі, шибка - у шибкі, вʼїзжати – заїжджати, клопіт – клопіту, Київ – Київа, 

Чернігів – Чернігіва, Тернополя – тернопольський, сел – села, схопити - хопати, 

замісти – зомітати; 

Б) рука – руці, шибка - у шибці, вʼїжджати – заїзжати, клопот – клопоту, Києв – Києва, 

Чернігов – Чернігова, Тернопіля – тернопільський, сіл – сіла, схопити - хопати, 

замести – замітати; 

В) рука – руці, шибка - у шибці, вʼїжджати – заїжджати, клопіт – клопоту, Київ – Києва, 

Чернігів – Чернігова, Тернополя – тернопільський, сіл – села, схопити - хапати, 

замести – замітати; 

Г) рука – руці, шибка - у шипці, вʼїжджати – заїжджати, клопот – клопоту, Київ – Київа, 

Чернігів – Чернігова, Тернополя – тернопільський, сіл – сіла, схопити - хапати, замісти 

– замітати; 

Д) рука – руці, шибка – у шибці, вʼїзжати – заїзжати, клопіт – клопіту, Київ – Києва, 

Чернігів – Чернігіва, Тернополя – тернопольський, сіл – села, схапити - хапати, 

замести – замітати. 

 

 

 

 
 

Варіант № 2 

 
1. У діловій документації перевага надається: 

А) активним дієслівним конструкціям; 

Б) пасивним дієслівним конструкціям; 

В) перехідним дієсловам; 

Г) неперехідним дієсловам. 

 
2. Специфічні функції документів: 
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А) управлінська, правова, історична; 

Б) інформаційна, соціальна, комунікативна, культурна; 

В) інформативна, правочинна, комунікаційна, культурологічна; 

Г) комунікативна, правова, інформативна, регулююча. 

 
3. Бланк – це … 

А) реквізити та їх постійні частини, відтворені як єдиний блок;  

Б) модель, зразок побудови документів певного виду; 

В) це група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний 

блок; 

Г) друкована стандартна форма з реквізитами, що містять постійну інформацію. 

 
4. Віза – це … 

А) друкована стандартна форма з реквізитами, що містять постійну інформацію; 

Б) модель, зразок побудови документів певного виду; 

В) це група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний 

блок; 

Г) внутрішнє узгодження документа. 

5. Рекомендаційний лист – це документ, у якому: 

А) викладено громадську думку про працівника як члена колективу, про його ділові та 

моральні якості; 

Б) працівник викладає думку про членів колективу, про їх ділові якості; 

В) подано клопотання про посаду, влаштування на нову відповідальну роботу тощо; 

Г) усі відповіді є правильними. 

 
6. Документ, у якому особа повідомляє основні факти свого життя – це … 

А) характеристика; 

Б) рекомендаційний лист; 

В) автобіографія; 

Г) супровідний лист. 

 
7. Контракт – це документ, який… 

А) регламентує виробничі стосунки між установою і працівником (людиною, яка не працює 

в цій організації); 

Б) регламентує невиробничі стосунки між установою і працівником (людиною, яка працює 

в цій організації); 

В) засвідчує певну домовленість між підприємством, установою й працівником про умови 

спільної виробничої діяльності; 

Г) усі попередні відповіді є правильними. 

8. За напрямом документи бувають: 

А) внутрішні і зовнішні; 

Б) вхідні і вихідні; 

В) особисті і службові; 

Г) типові та індивідуальні. 

9. Система документації – це … 

А) уніфікована система документації; 

Б) сукупність взаємоповʼязаних документів, що застосовується у певній сфері діяльності; 

В) вимоги до бланків та оформлення документів; 
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Г) сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації та 

організації роботи зі службовими документами. 

10. Розрізняють такі види формулярів: 

А) внутрішні і зовнішні; 

Б) центральні й побічні; 

В) службові й особисті; 

Г) з кутовим і поздовжнім розміщенням реквізитів, з центрованим і лівобічним розміщенням 

реквізитів, одно- і двомовні. 

11. Штамп – це … 

А) друкована стандартна форма з реквізитами, що містять постійну інформацію; 

Б) модель, зразок побудови документів певного виду; 

В) це група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок; 

Г) узгодження документа. 

12. Рекомендаційний лист – це документ, у якому … 

А) викладено громадську думку про працівника як члена колективу, про його ділові та 

моральні якості; 

Б) викладено ставлення до працівника як члена колективу, про його професійні якості; 

В) працівник викладає думку про членів колективу, про їх ділові якості; 

Г) подано клопотання про посаду, нову роботу тощо. 

13. Трудова книжка – це … 

А) документ, що підтверджує трудову діяльність особи і служить для встановлення 

стажу; 

Б) обовʼязковий документ, який заповнює особа під час зарахування її на посаду; 

В) документ що подає відомості про риси працівника; 

Г)  обовʼязковий  документ,  який  узагальнює автобіографічні відомості працівника 

шляхом таблиці-анкети. 

14. Трудовий договір – … 

А) регламентує виробничі стосунки між установою і працівником (людиною, яка не 

працює в цій організації); 

Б) регламентує невиробничі стосунки між установою і працівником (людиною,  яка 

працює в цій організації); 

В) засвідчує певну домовленість між підприємством, установою й працівником про умови  

спільної виробничої діяльності; 

Г) угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобовʼязується  

виконувати визначену роботу та підпорядковуватися внутрішньому трудовому 

розпорядку. 

15. Документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про 

ситуацію, що склалася, про наявні факти, виконану роботу з висновками та пропозиціями 

автора – це … 

А) звіт; 

Б) рапорт; 

В) пояснювальна записка; 

Г) доповідна записка. 

16. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами написання 

мʼякого знака): 

А) голівонька, дитинонька, свіжісінкий, тонюсінкий, змагань, клопотань, місьць, сердець,  

гральний, палці, їдальня, фільм, Ільюшин, річечька, річь, розкіш, змагаєшься, 

паньщина, коньче, кінський, паньський, гляньте, зглянься, мріялось; 

Б) голівонька, дитинонька, свіжісінький, тонюсінький, зьмагань, клопотань, місць, 

сердець, гральний, пальці, їдальня, фільм, Ілюшин, річечька, річь, розкіш, змагаєсься, 

паньщина, коньче, кіньський, паньський, гляньте, зглянься, мріялось; 
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В) голівонька, дитинонька, свіжісінький, тонюсінький, змагань, клопотань, місць, 

сердець, гральний, пальці, їдальня, фільм, Іллюшин, річечка, річ, розкіш, змагаєшся, 

панщина, конче, кінський, панський, гляньте, зглянься, мріялось; 

Г) голівонька, дитинонька, свіжісінький, тонюсінький, змагань, клопотань, місьць, 

сердець, гральний, пальці, їдальня, фільм, Іллюшин, річечка, річь, розкіш, змагаєшся,  

панщина, коньче, кіньський, паньський, гляньте, зглянься, мріялось; 

Д) голівонька, дитинонька, свіжісінький, тонюсінький, змагань, клопотань, місьць, 

сердець, гральний, пальці, їдальня, фільм, Ільюшин, річечка, річь, розкіш, змагаєшся,  

паньщина, конче, кіньський, панський, гляньте, зглянся, мріялось; 

 

17. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами вживання 

апострофа): 

А) сузірʼя, мʼязи, Вʼячеслав, обʼєднати, Святослав, підʼюджувати, Лукʼянівна, 

міжʼядровий, трансʼєвропейський, мавпячий, медвяний; 

Б) сузірья, мязи, Вʼячеслав, обьєднати, Свʼятослав, підʼюджувати, Лукьянівна, між- 

ядровий, трансʼєвропейський, мавпʼячий, медвʼяний; 

В) сузірʼя, мязи, Вʼячеслав, обʼєднати, Святослав, підʼюджувати, Лукʼянівна, 

міжʼядровий, трансєвропейський, мавпячий, медвяний; 

Г) сузірья, мязи, обʼєднати, Свʼятослав, підʼюджувати, Лукьянівна, між-ядровий, транс- 

європейський, мавпʼячий, медвяний; 

Д) сузірʼя, мʼязи, Вʼячеслав, обʼєднати, Свʼятослав, підʼюджувати, Лукʼянівна, 

міжʼядровий, транс-європейський, мавпячий, медвяний; 

 
18. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами вживання 

мʼякого знака і апострофа в іншомовних словах): 

А) конферансʼє, альянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприць, бʼюро, бʼюст, пюпітр, ревю,  

гравʼюра, мʼюзикл, мадʼяр, нʼюанс, адʼєктивація, адʼютант, інʼєкція, премʼєр, 

фьючерсний; 

Б) конферансьє, альянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприц, бюро, бюст, пюпітр, ревю,  

гравюра, мюзикл, мадяр, нюанс, адʼєктивація, адʼютант, інʼєкція, премʼєр, 

фʼючерсний; 

В) конферансʼє, альянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприць, бʼюро, бʼюст, пюпітр, ревю,  

гравюра, мюзикл, мадяр, нюанс, адʼєктивація, адʼютант, інʼєкція, премʼєр, 

фʼючерсний; 

Г) конферансьє, альянс, льє, каньйон, Рафаель, спанієль, шприць, бʼюро, бюст, пʼюпітр,  

ревю, гравʼюра, мʼюзикл, мадʼяр, нʼюанс, адʼєктивація, адьютант, іньєкція, премьєр,  

фʼючерсний; 

Д) конферансьє, алʼянс, каньйон, Рафаель, спанієль, шприц, бюро, бʼюст, пюпітр, ревʼю,  

гравюра, мьюзикл, мадяр, нюанс, адьєктивація, адʼютант, інʼєкція, премьєр, 

фьючерсний; 

 
19. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами подовження і 

подвоєння приголосних): 

А) обігатти, важатти, вічливвий, писсьменик, іменмик, нессказаний, неззрівнязний, 

жовччю, радісттю, мерзенний, спасенний, знаряддя, колосся, наморрозю, подоррожю,  

кволісттю; 

Б) оббігати, вважати, вічливий, письменник, іменник, несказаний, незрівняний, жовчью,  

радістью, мерзений, спасений, знаряддя, колосся, намороззю, подорожжю, кволістью; 

В) оббігати, вважати, ввічливий, письменик, іменик, несказаний, незрівняний, жовчю, 

радістю, мерзений, спасений, знарядя, колосся, наморозью, подорожью, кволістью; 
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Г) оббігати, вважжати, ввічливий, письменник, іменник, нессказанний, незрівнянний, 

жовччю, радісттю, мерзенний, спасенний, знаряддя, колосся, намороззю, подорожжю, 

кволістю; 

Д) оббігати, вважати, ввічливий, письменник, іменник, несказанний, незрівнянний, 

жовчю, радістю, мерзенний, спасенний, знаряддя, колосся, намороззю, подорожжю,  

кволістю; 

 
20. Знайдіть варіант, де всі слова написані правильно (за правилами чергування 

голосних і приголосних): 

А) Мекка –Мекці, вухо – у вусі, відʼїзжати – обʼїзжати, кожного – у кожном, Київ – 

Києва, Севастополь – севастопольський, Чернігів – Чернігіва, кінь – коня, котити - 

катати, випікти – випікати; 

Б) Мекка –Мецці, вухо - у вусі, відʼїзжати - обʼїжджати, кожного - у кожнім, Київ – 

Київа, Севастополь – севастопольський, Чернігів – Чернігова, конь – коня, катити - 

катати, випекти – випекати; 

В) Мекка –Мецці, вухо - у вусі, відʼїжджати - обʼїжджати, кожного - у кожнім, Києв – 

Києва, Севастопіль – севастопільський, Чернігів – Чернігіва, кінь – коня, котити - 

катати, випекти – випікати; 

Г) Мекка –Мецці, вухо - у вусі, відʼїжджати - обʼїжджати, кожного - у кожнім, Київ – 

Києва, Севастополь – севастопольський, Чернігів – Чернігова, кінь – коня, котити - 

катати, випекти – випікати; 

Д) Мекка –Мецці, вухо - у вухі, відʼїзжати - обʼїжджати, кожного - у кожнім, Київ – 

Києва, Севастополь – севастопільський, Чернігів – Чернігова, кінь – коня, котати - 

катати, випекти – випекати. 
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	ЗМІСТ
	ПЕРЕДМОВА

	Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування
	Дайте відповіді на запитання.
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять:
	Завдання 2. Ознайомтесь із новим Українським правописом 2019 року, який замінив версію 1992 року.
	Завдання 3. Продовжіть нижче запропоновані судження:
	Завдання 4. Зредагуйте подані нижче слова, дотримуючись лексичних норм СУЛМ.
	Завдання 5. Вимовте слова, дотримуючись орфоепічних норм. Відмітьте слова, в яких професійний варіант наголосу відрізняється від літературного.
	Завдання 6. Зредагуйте сталі вислови. Поясніть випадки порушення мовних норм.
	Завдання 7. Перегляньте телевізійну інформаційну передачу і запишіть усі випадки порушення орфоепічних і акцентуаційних норм.
	Рекомендована література
	Тема 2. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора
	План:
	Дайте відповіді на запитання. (1)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (1)
	Завдання 2. Доберіть до українських визначень слово-іменник іншомовного походження.
	Завдання 3. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів.
	Завдання 4. Перекладіть текст українською мовою. За потреби скористайтеся російсько-українським словником.
	Ніяких апострофів і тире для «пів»
	Завдання 5. Спишіть, розставляючи мʼякий знак. Поділіть на групи відповідно до правил уживання і невживання мʼякого знака.
	Завдання 6. Прочитайте прислівʼя, поясніть їх зміст Запишіть, поясніть уживання апострофа.
	Завдання 7. Випишіть із підручника/газети професійного спрямування десять прикладів різного вживання великої літери у власних назвах.
	Завдання 8. Відкриваючи дужки, запишіть подані назви з великої чи малої літери, поясніть їхній правопис.
	Завдання 9. Запишіть 15 термінів з майбутнього фаху на правила вживання знака мʼякшення та поясніть їх лексичне значення.
	Рекомендована література (1)
	Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
	План: (1)
	Дайте відповіді на запитання. (2)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (2)
	Завдання 2. Випишіть пʼять невеликих текстів Вашого професійного спрямування у різних стилях.
	Завдання 4. Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Обґрунтуйте стильову приналежність тексту. Виділіть основні елементи тексту.
	Завдання 5. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть особливості їх написання в обох мовах.
	Завдання 6. Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу – без подвоєння.
	Завдання 7. Розкриваючи дужки, запишіть слова. Визначте значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних слів».
	Рекомендована література (2)
	Тема 4. Основи процесу академічного письма
	План: (2)
	Дайте відповіді на запитання. (3)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (3)
	Завдання 2. На сучасному етапі розвитку університетської освіти спостерігаємо чимало спроб «осмислити етичне підґрунтя інституційної трансформації вітчизняних закладів вищої освіти ХХІ сторіччя». Висловіть власні міркування щодо необхідності формуванн...
	Завдання 4. Опрацюйте статтю 42 Закону України «Про освіту». Виокремте інформацію, що безпосередньо стосується здобувачів освіти. Піддайте її критичному аналізові.
	Завдання 5. Спродукуйте зразок власного академічного тексту, який актуалізував би твердження про те, що академічна доброчесність та академічна культура є не лише основою розвитку сучасного університету, але й життєвою необхідністю. Прокоментуйте особл...
	Завдання 6. Здобуваємо навички академічної дискусії. Для обговорення рекомендовано такі теми (на вибір):
	Рекомендована література (3)
	Тема 5. Етапи процесу академічного письма
	План: (3)
	Дайте відповіді на запитання. (4)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (4)
	Завдання 2. Необхідно написати твір на обрану тему у а) власне науковому стилі й б) науково-популярному підстилі.
	Завдання 3. Здобуваємо навички публічного наукового виступу. Рекомендовано такі теми наукових виступів (тривалість виступу макс. 5 хв.):
	Завдання 4. Прочитайте запропонований фрагмент, що актуалізує питання структури академічного тексту загалом та композиції абзацу зокрема. Виокремте основні ознаки абзацу, на яких акцентує автор. Як у представлених абзацах реалізовані категорії зв’язно...
	Завдання 5. Оберіть на сайті Одеського національного політехнічного університету Тематику курсових та мігістерських робіт.
	Завдання 6.   Подані   прізвища   запишіть   українською   мовою.
	Завдання 7. Подані словосполучення поставте у давальному відмінку однини.
	Рекомендована література (4)
	Тема 6. Моделі наукових письмових творів
	План: (4)
	Дайте відповіді на запитання. (5)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (5)
	Завдання 2. Підготуйте ключові тези своєї позиції у науковій дискусії на одну з тем: «Наука і час», «Наука і мова», «Наука і молодь».
	Завдання 4. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини, обґрунтуйте закінчення -а(я) чи -у(-ю).
	Рекомендована література (5)
	Тема 7. Моделі наукових письмових творів (продовження)
	План: (5)
	Дайте відповіді на запитання. (6)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (6)
	Завдання 2. Напишіть есе на тему «Призначення університету» обсягом 1 сторінка формату А4.
	Завдання 3. Укладіть бібліографію до теми «Перспективи розвитку вищої освіти в Україні» з використанням алфавітних і систематичних бібліотечних каталогів.
	Завдання 4. Напишіть тези на щорічну студентську конференцію відповідно до Вашої спеціалізації та наукових вподобань.
	Завдання 6. Здійсніть інтерпретацію раніше створеного власного академічного тексту. Схарактеризуйте його композицію й архітектоніку, змістове наповнення й жанрові особливості.
	Завдання 7. На матеріалі одного з розділів магістерської роботи зі спеціальності (спеціалізації) здійснити компресію академічного тексту у вигляді тезування.
	Завдання 8. Після опрацювання теоретичних відомостей, що стосуються жанрових особливостей, різновидів, етапів написання, способів організації, структури і т. ін. академічного есе, створіть власний академічний текст, який можна було б кваліфікувати як ...
	Рекомендована література (6)
	Тема 8. Офіційно-діловий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Документ як засіб писемної професійної комунікації
	План: (6)
	Дайте відповіді на запитання. (7)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (7)
	Завдання 2. Замініть подані вирази сполученнями іменника та прикметника. Поясніть правопис складних прикметників.
	Завдання 3. Знайдіть серед поданих нижче прикметників якісні.
	Завдання 4. Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.
	Завдання 5. Трансформуйте подані вирази і звороти, використовуючи прикметникові словосполучення.
	Завдання 6. Запишіть складні прикметники, згрупувавши їх відповідно до правил написання.
	Завдання 7. Від поданих слів утворіть складні прикметники, поясніть їх правопис.
	Рекомендована література (7)
	Тема 9. Документ як засіб писемної професійної комунікації
	План: (7)
	Дайте відповіді на запитання. (8)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (8)
	Завдання 2. Подані словосполучення запишіть у формі кличного відмінка однини, прокоментуйте написання.
	Завдання 3. Утворіть від поданих іменників кличну форму.
	Завдання 4. Запишіть подані слова у формі офіційного звертання, використовуючи при цьому формули мовленнєвого етикету.
	Рекомендована література (8)
	Тема 10. Документація з кадрово-контрактних питань
	План: (8)
	Дайте відповіді на запитання. (9)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (9)
	Завдання 2. Прочитайте гумореску Остапа Вишні «Моя автобіографія». Що курйозного вже в самій назві твору? Чим цей текст відрізняється від офіційної автобіографії?
	Завдання 3. Зредагуйте текст автобіографії. Запишіть, дотримуючись правил оформлення.
	Завдання 4. Зредагуйте речення з тексту характеристики.
	Завдання 5. Укладіть на альбомних листах формату А4 такі документи:
	Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google Classroom
	Завдання 7. Випишіть дієслова у дві колонки за дієвідмінами, поясніть, яким способом Ви їх визначали; утворіть форми 2-ї особи однини та 3-ї особи множини.
	Завдання 8. Виправте помилки у вживанні дієслівних форм.
	Завдання 9. Замінити дієприкметники дієслівними формами на -но,
	Завдання 10. Напишіть міні-твір на тему «Пишаймось рідною мовою», використовуючи дієслова різних способів.
	Тема 11. Документація з кадрово-контрактних питань (продовження)
	План: (9)
	Дайте відповіді на запитання. (10)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (10)
	Завдання 2. Укладіть такі документи: особовий листок з обліку кадрів; наказ щодо особового складу про відрядження; трудову угоду.
	Завдання 3. Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми дієприкметників, складіть з ними словосполучення. Поясніть спосіб творення дієприкметників.
	Завдання 5. Утворіть від дієслів пасивні дієприкметники, запишіть їх, виділіть у них суфікси.
	Завдання 6. Доберіть стилістично правиліні відповідники до дієприкметників.
	Завдання 7. Перебудуйте речення, замінюючи виділену частину складного речення дієприслівниковим зворотом. Запишіть їх.
	Завдання 8. Перекладіть українською мовою російські конструкції з дієприслівниками.
	Завдання 9. Із навчальної літератури Вашого фаху знайдіть та випишіть речення з дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотами.
	Тема 12. Довідково-інформаційні документи
	План: (10)
	Дайте відповіді на запитання. (11)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (11)
	Завдання 2. Укладіть такі документи:
	Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google Classroom.
	 Аргументуйте як слід відрізняти прислівники від однозвучних слів. Поясніть, чим зумовлена відмінність у їх написанні.
	 Із трьома прислівниками на вибір складіть словосполучення.
	 Поясніть правопис –н- та –нн- у прислівниках.
	За потреби скористайтесь словником синонімів.
	 Поясніть спосіб творення і правопис кожного зі слів.
	 Пригадайте правопис и та і в кінці прислівників.
	Рекомендована література (9)
	Тема 13. Довідково-інформаційні документи (продовження)
	План: (11)
	Дайте відповіді на запитання. (12)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (12)
	Завдання 2. Прочитайте документ, допишіть відсутні реквізити.
	Завдання 3. Виправте помилки та зредагуйте поданий документ.
	Завдання 4. Укладіть такі документи:
	Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google Classroom. (1)
	Завдання 6. Замініть ненормативно вжитий прийменник ПО синонімічним прийменником З.
	Завдання 7. Допишіть у поданих прислівʼях потрібні за змістом сполучники, назвіть їх розряд.
	Завдання 8. Перекладіть українською мовою. Поясніть особливості перекладу службових частин мови з російської мови на українську.
	Завдання 9. Складіть 10 речень з повторюваними сполучниками, що вживаються у Вашій професійній лексиці.
	Тема 14. Довідково-інформаційні документи (продовження)
	План: (12)
	Дайте відповіді на запитання. (13)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (13)
	Завдання 2. Укладіть такі документи: (1)
	Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google Classroom. (2)
	Завдання 4. Доберіть із наукової літератури Вашого фаху або складіть речення з однорідними членами за поданими схемами:
	Завдання 5. Знайдіть однорідні члени. Визначте, якими членами речення вони є і як виражений звʼязок між ними. Поясніть наявність або відсутність розділових знаків при однорідних членах.
	Завдання 6. Перепишіть речення, розставивши потрібні розділові знаки, підкресліть однорідні члени речення, поясніть пунктограми. Замість крапок вставте пропущені букви.
	Завдання 7. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Перепишіть, у кожному з речень підкресліть підмет і присудок. Обґрунтуйте вживання тире між підметом і присудком.
	Завдання 8. Перебудуйте речення, опускаючи дієслово-звʼязку у складеному іменному присудку. Перебудовані речення запишіть, прочитайте їх, дотримуючи правильної інтонації.
	Рекомендована література (10)
	Тема 15. Обліково-фінансові документи
	План: (13)
	Дайте відповіді на запитання. (14)
	Завдання 1. Розкрийте сутність понять: (14)
	Завдання 2. Укладіть такі документи: (2)
	Сфотографуйте створені документи та завантажте в Google Classroom. (3)
	Завдання 4. Складіть складнопідрядні речення за накресленими схемами на основі матеріалів про життєвий і творчий шлях І. Огієнка. Визначте типи речення та поясніть.
	Завдання 5. Складіть і запишіть шість речень, щоб слова що, як, коли виконували роль засобів звʼязку між частинами складнопідрядного речення як сполучники і як сполучні слова.
	Рекомендована література (11)
	СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
	Додаткова література
	Словники

