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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ «Ділова 
українська мова»)  є обов’язковою відповідно до Робочого навчального плану 
студентів за напрямом підготовки 103 Науки про Землю. 

 Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з 
дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ «Ділова українська мова») 
розроблені згідно з програмою навчальної дисципліни і навчальним планом. 

Тут містяться методичні рекомендації до практичних занять, самостійної 
роботи, виконання індивідуального завдання, а також даються поради для 
підготовки до цих видів занять. Для більш глибокого вивчення дисципліни 
студентам надається бібліографічний список. 

Методичні рекомендації покликані допомогти студентам у засвоєнні 
програмного матеріалу дисципліни. 

 
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
1.1 Мета і завдання курсу 

 
Навчальна дисципліна «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ «Ділова 

українська мова»)  є обов’язковою відповідно до Робочого навчального плану 
студентів за напрямом підготовки 103 Науки про Землю 

 
Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів з нормами сучасної 

української мови в діловому спілкуванні, з основними вимогами до 
укладання й оформлення професійних документів, навчити їх ділової мови, 
збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити 
загальномовний рівень майбутніх фахівців, сформувати практичні навички 
ділового усного і  писемного спілкування в колективі, розвивати 
комунікативні здібності.  

 
Завдання дисципліни «Ділова українська мова» – навчити студентів: 
- правил написання та оформлення ділових документів; 
- укладання ділових паперів у галузі їх майбутньої професійної 

діяльності; 
- професійного ділового спілкування 

 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  
 
знати: 
 
- норми сучасної української літературної мови; 
- особливості стилю сучасних ділових паперів; 
- класифікацію та призначення різних видів документів; 
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- загальні вимоги до укладання й оформлення професійних  
документів; 

- лексичні норми сучасної української літературної мови в діловому 
спілкуванні; 

- морфологічні норми сучасної української літературної мови в 
діловому спілкуванні; 

- синтаксичні норми сучасної української літературної мови в діловому 
спілкуванні; 

- особливості усного ділового спілкування; 
- основи культури ділового мовлення; 
- етикет ділового спілкування. 
 
уміти: 
- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів; 
- укладати та редагувати тексти офіційно-ділового стилю; 
- укладати різні типи документів, правильно добираючи необхідні 

мовні засоби; 
- користуватися нормами сучасної української літературної мови в 

усному та писемному діловому спілкуванні. 
 
Набути компетенцій: 
 
- використання лексикографічних джерел (словників) та іншої 

довідкової літератури для самостійного вдосконалення мовної 
культури взагалі та професійного спілкування зокрема; 

- здійснення аналізу, коригування тексту документа відповідно до норм 
української літературної мови; 

- сприймання, відтворення і укладання різноманітних професійних 
документів; 

- користування загальномовними та спеціальними словниками; 
- участі у процесі ділового спілкування; 
- підготовки до публічного виступу; 
- дотримання етикету ділового спілкування. 

 
2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 
«Документи як засіб писемної ділової комунікації» 

 
Лекція 1 

 
Тема 1. Стильова диференціація сучасної української літературної мови. 
1.Походження мови. 2.Функції мови. 3. Мовне законодавство та мовна 
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політика в Україні. 4.Поняття національної та літературної мови. 5. Поняття 
стилю мовлення. Стилі сучасної української літературної мови. 6.Ознаки 
офіційно-ділового стилю, сфера його використання. 7. Норми сучасної 
української літературної мови.  

 
Лекція 2 

 
Тема 2. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 
1.Документ – основний вид офіційно-ділового стилю, призначення 
документів. 2. Національний стандарт України. 3.Вимоги до змісту та 
розташування реквізитів.4.Вимоги до бланків документів. Формуляр. 
5.Класифікація документів. 
 

Лекція 3 
 

Тема 3. Текст  у документах різного типу. 1.  Поняття тексту. Види текстів. 
2. Композиція тексту. 3. Основні правила написання та оформлення тексту 
документа. 4.Текстова рубрикація. 5.Особливості тексту в документах 
різного типу.  6. Вимоги до оформлення списку використаної літератури. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

«Характеристика документів за призначенням 
та культура усного ділового спілкування» 

 
Лекція 4 

 
Тема 4. Документація з кадрово-контрактних питань. Особисті офіційні 
документи. 1.Резюме. Автобіографія. 2.Характеристика. Рекомендаційний 
лист. 3.Заява. Види заяв. 4. Особовий листок з обліку кадрів. 5.Наказ щодо 
особового складу. 6.Трудова книжка. 7.Трудовий договір. Контракт. Трудова 
угода. 
 

Лекція 5 
 

Тема 5. Довідково-інформаційні документи. Документи колегіальних 
органів. 1.Загальна характеристика документів теми. 2. Прес-реліз. 3. 
Оголошення. 4. Звіт. 5. Службова записка. Рапорт. 6. Пояснювальна записка. 
7. Довідка. 8. Протокол, витяг з протоколу. 
 

Лекція 6 
 

Тема 6. Етикет ділового листування. 1.Основні вимоги до ділової 
кореспонденції.  2.Класифікація листів.  3. Реквізити листа та їх 
оформлювання.  4. Етикет ділового листування.  5. Оформлювання листа.   
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6. Різні типи листів.   
 

Лекція 7 
 

Тема 7. Організаційні та розпорядчі документи. 1. Накази. Види наказів.  
2. Статути. 3. Положення. 4. Інструкції. Посадові інструкції. 
Тема 8. Обліково-фінансові та господарсько-договірні документи: акт, 
розписка, доручення, договори. 

 
Лекція 8 

 
Тема 9. Усне ділове спілкування. Мовний, мовленнєвий, комунікативний 
етикет. Ділова телефонна розмова. Ділова бесіда. Підготовка успішного 
публічного виступу. 
 
 
 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
 

«Основні поняття офіційно-ділового стилю» 
 

Практичне заняття № 1 
 

Мова і суспільство. 1.Основні теорії  походження мови. 2.Функції мови. 3. 
Мовне законодавство та мовна політика в Україні. 4.Поняття національної, 
літературної мови та державної мови. 5. Українська мова на лінгвістичній 
карті світу 

Практичне заняття № 2 
 

Функціональні стилі української мови. 
1. Поняття стиль мовлення. 2. Стильова диференціація сучасної української 
літературної мови. 3. З історії документів на Україні. 
 

Практичне заняття № 3 
 

Мовна норма в документах.1. Поняття мовної норми. 2. Види мовних норм. 
3. «Сильні» та «слабкі» мовні норми. 4. Порушення мовних норм. 
 

Практичні  заняття № 4, 5 
 
Ділові папери. 1.Поняття документа. Функції і значення документів. 
Системи документації. 2.Національний стандарт України на оформлення 
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документів. 3.Вимоги до змісту та розташування реквізитів.4.Вимоги до 
бланків документів. Формуляр документа. 5.Класифікація документів. 

 
Практичне заняття № 6 

 
Текст як основна частина документа. 1.Поняття тексту документа. 2. 
Частини тексту. 3. Вимоги та правила написання тексту документів. 4. 
Правила оформлення титульної сторінки документів. 5. Рубрикація і 
нумерація в текстах документів. 
 

Практичне заняття № 7 
 

Бібліографія. Оформлення списку літератури в документах. 
 

Практичне заняття № 8 
 

Морфологічні особливості ділового мовлення. 1. Особливості вживання 
відмінкових закінчень іменників - загальних і власних назв. 2. Вживання 
форм чоловічого та жіночого  родів у діловому мовленні. 3.Ступені 
порівняння прикметників. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 
«Практика документального оформлення ділових відносин» 

 
Практичне заняття № 9 

 
Документи з кадрово-контрактних питань.  Характеристика й укладання 
основних документів теми: резюме, автобіографія, характеристика, 
рекомендаційний лист, заява про прийняття на роботу, особовий листок з 
обліку кадрів, наказ щодо особового складу, трудова книжка, трудовий 
договір, контракт, трудова угода. 
 

Практичне заняття № 10 
 

Морфологічні особливості ділового мовлення.  1.Форми числівників у 
діловому мовленні та особливості їх відмінювання. 2. Вживання займенників 
у ділових паперах. 3. Особливості вживання форм дієслів у діловому 
мовленні. Специфіка перекладу дієприкметників з російської на українську 
мову. 

 
Практичне заняття № 11 
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Довідково-інформаційні документи. Документи колегіальних органів. 
Укладання основних документів теми: звіт, довідка, оголошення, службова 
записка, рапорт, пояснювальна записка, протокол, витяг з протоколу. 

Практичне заняття № 12 
 
Ділове листування. 1.Основні вимоги до ділової кореспонденції.  
2.Класифікація листів.  3. Реквізити листа та їх оформлення.  4. Етикет 
ділового листування.  5. Оформлення листа.  6. Мовні засоби різних типів 
листів.   

 
Практичне заняття № 13 

 
Морфологічні особливості ділового мовлення.  1.Непохідні й похідні 
прийменники як засоби стандартизації ділової мови. 2. Особливості 
перекладу прийменникових конструкцій української мови. 3.Чергування у 
системі службових частин мови. 4. Засоби стандартизації ділової мови. 

 
Практичне заняття № 14 

 
Організаційні та розпорядчі документи. Основні реквізити та частини 
тексту основних організаційних і розпорядчих документів. 1. Накази. Види 
наказів. 2. Статути. 3. Положення. 4. Інструкції. Посадові інструкції. 

 
Практичне заняття № 15 

 
Лексичні норми української мови. Стилістичні норми української мови. 
1.Вибір слова у тексті документа. 2.Явища синонімії та паронімії у текстах  
документів. 3.Типи словників, їх практичне застосування. 4. Суржик у 
мовленні українців і шляхи його подолання.   

 
Практичне заняття № 16 

 
Обліково-фінансові та господарсько-договірні документи. 
Характеристика й укладання акта, розписки, трудової угоди. 2. Визначення, 
реквізити, частини тексту, види договорів. 
 

Практичне заняття № 17 
 

Синтаксичні особливості українського ділового мовлення. 1. Особливості 
вживання в діловому мовленні речень, різних за структурою та метою 
висловлювання. 2. Порядок слів у діловому мовленні.  

 
Практичне заняття № 18 
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Синтаксичні особливості українського ділового мовлення. 1.Типові 
форми вживання  присудків у текстах ОДС. 2. Особливості вживання речень 
з однорідними членами в текстах ділових документів. 3. Речення з 
відокремленими членами, звертаннями та вставними словами і с/с у діловому 
мовленні. 4. «Нанизування» відмінкових форм іменників. 

Практичне заняття № 19 
 

Синтаксичні особливості українського ділового мовлення. 1. Пряма і 
непряма мова, цитування, діалог у текстах ОДС. 2. Складні випадки 
узгодження членів речення. 

 
Практичне заняття № 20-21 

 
Культура усного мовлення. 1.Види мовлення: монолог, діалог, полілог. 
2.Техніка мовлення. Дихання. Голос. Дикція. Інтонація. Мелодика. Темп 
мовлення. 3.Усне спілкування. Телефонна розмова. 4.Проведення співбесіди 
з роботодавцем. 5.Мовний, мовленнєвий, комунікативний етикет. 6. Етикетні 
ситуації. Тональності мовлення. 7. Позалінгвальні засоби спілкування: 
міміка, жести, постава. 
 

Практичне заняття № 22 
 

Мистецтво публічного виступу. 1. Види публічних виступів. 2. Жанри: 
доповідь, лекція, бесіда, промова, привітання. 3. Традиції українського 
красномовства. 4. Підготовка успішного публічного виступу. Шляхи 
підвищення культури мовлення. 

 
 

Практичне заняття № 23 
 

Основні засади міжнародного ділового етикету. 1. Національно-
психологічні особливості та традиції ділової комунікації. 2. Дипломатичний 
протокол. 3. Організація прийому міжнародної делегації. 4. Візитна картка та 
її використання. 
 

4. ВПРАВИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

І. ВПРАВИ НА ВИВЧЕННЯ МОВНИХ НОРМ 
 

ВПРАВА 1. Перекладіть подані словосполучення, звертаючи 
особливу увагу на переклад прийменників. 

1) по окончании школы; по возвращении из командировки; по 
прибытию из аэропорта; по завершению работы;  

2) по назначению; по должности; по приказу; по закону; по признакам; 
по правилам; по образцу; по схеме;  
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3) по болезни; по недоразумению;  
4) по вопросам недвижимости; по вине; по техническим причинам; 

опрос по делопроизводству;  
5) заметки о собрании; письмо о предоставлении услуг; приказ о 

личном составе; докладная записка об увольнении;  
6) к вопросу о происхождении; попросить к телефону;  
7) в девять утра; в половине одиннадцатого; в одиннадцать часов; в 

двенадцать; в котором часу?  
8) в прошлом году; в этом году; в следующем месяце; в предыдущем 

месяце; в тот день. 
 
ВПРАВА 2. Відредагуйте речення. 
1. Рішення по цьому питанню було відложене на неділю. 
2. Федорець П.О. працює на посаді механіка по сумісництву. 
3. На протязі семестру студентами було виконано багато лабораторних 

занятть. 
4. По ініціативі адміністрації договір був розторгнутий.  
5. По бажанню працівника він був переведений на другу роботу. 
6. По вині керівництва заробітна платня не була вчасно виплачена. 
7. По закінченні третього курса студенти повинні пройти виробничу 

практику. 
8. Відношення між суміжними підприємствами складалися на протязі 

багатьох років. 
9. В особистому листку з обліку кадрів треба перерахувати членів сім’ї 

із зазначенням віку. 
10. Рішення буде прийнято по закінченню строка випробування. 
 
ВПРАВА 3. Доберіть синоніми до поданих слів і словосполучень, 

поясніть особливості вживання синонімів у текстах документів. 
Спосіб, формуляр, фактичний, партнер, дійсний, спеціальність, поряд, 

допомога, межа, безпосередньо, аналогічно, період, на противагу, навпаки. 
 
ВПРАВА 4. Відредагуйте речення. 
1. Громадянин Коваль проживає по вказаній адресі.  
2. В деканаті ви можете отримати консультації по всім питанням, 

пов’язаним із здаванням іспитів. 
3. Відповідно з рішенням Ради факультета була создана коміссія у 

справах молоді. 
4. Метеоролог Кулик В.З. на протязі тижня був у службовій 

командировці. 
5. Підписи сторін завірені нотаріусом 
6. У зв’язку зі звільненям робітника на підприємстві виникла вільна 

вакансія. 
7. За період і час праці на підприємстві успішно виконував покладені 

на нього обов’язки.  
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8. При працевлаштувані необхідно предоставити свою власну 
автобіографію. 

9. Замісник директора по фінансовим питанням сьогодні наявний на 
роботі. 

10. Матеріальний об’єкт, включаючий у зафіксованному виді 
інформацію і оформленний у заведенному порядку, називається документом. 

 
ВПРАВА 5. Перекладіть подані словосполучення, звертаючи 

особливу увагу на переклад прийменників. 
В зависимости от оснований; в порядке, принятом общим собранием; в 

пределах собственных средств; в связи с этим; ввести в состав; обязанность 
по контракту, как указывалось выше; лица не в состоянии (не способные); на 
основе контракта; на основе положения о…; основания для освобождения от; 
открывать счет в банке; платить неустойку по вине; по вопросам 
коммерческой торговли; по договоренности;  по инициативе; по окончании 
действия контракта; по определенным обстоятельствам; повод для отказа; 
разрыв контракта; приказ о приеме на работу; принять во внимание; с 
наступлением условия; с нехваткой мест; с целью предотвратить; ввиду того 
что; для выполнения требований; в мою пользу; во время моего нахождения; 
к (заявлению) прилагать; ввиду того, что …; в лице; в связи с изложенным; 
довести к сведению. 

 
ВПРАВА 6. Поставте подані слова в Родовому відмінку однини, 

поясніть вибір закінчень. 
Договір, опис, оригінал, контроль, вхід, брак, товар, кошторис, лист, 

вміст, зміст, зразок, зал, обмін, трафарет, графік, кодекс, контракт, керівник, 
примірник, акцепт, митник, заклад, намір, додаток, зміст, текст, апарат, 
заступник, базис, вантаж, відповідач, позивач, шрифт, період, час, термін, 
транспорт, заголовок, підпис, відсоток, відгук, перебіг, початок, захід, 
учасник, розсуд, розмір, рахунок, протокол, наказ, витяг, напрям, отвір, 
місяць, літр, грам, метр, об’єкт, облік, документ, актив, засновник, обсяг, 
персонал, фахівець, код, звіт, огляд, етап, орган. 

 
ВПРАВА 7. Доберіть до поданих слів синоніми, поясніть відтінки у 

їх значеннях. 
Відкрити, чинний, вважати, відносини, пов’язувати, перерахувати 

суму, зустрічатися, упродовж, надійти, одержати, розташовуватися. 
 
ВПРАВА 8. Виправте подані словосполучення, звертаючи особливу 

увагу на переклад прийменників. 
Згідно наказу, у відповідності з інструкцією, проректор по науковій 

роботі, лекція по математиці, повідомити по факсу, робота по сумісництву, 
по розгляді заяви, не дивлячись на це, досвід по розробці, комісія по 
питанням, по замовленню, по формі, при допомозі, при наявності, так як, в 
деякій мірі, завод по виробництву, в залежності від. 
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ВПРАВА 9. Відредагуйте речення. 
1. В словнику зафіксованні самі вживані сучасні терміни. 
2. Адрес – це точна вказівка міста проживання чи знаходження кого-

небудь або місцеперебування чого-небудь. 
3. Особистості, запрошенній на працю з іншого підприємства, не може 

бути відказано в складанні трудового договора. 
4. Забороняється складання договора з громадянином, котрому по 

медичному підсумку запропонована робота заборонена. 
5. Протокол являється одним із самих поширеніших документів 

організації. 
6. Не дивлячись на гостру критику оппонентів, промовцю удалося 

переконати слухачей у вірності своєї теорії. 
7. У довідкі пишеться про місто работи, посаду та середньомісячну 

зарплату Сидоренко Василя. 
9. Рахуємо потрібним напам’ятати вам про наближеня сроку сплати. 
 
ВПРАВА 10. Поставте подані слова в Родовому відмінку однини, 

поясніть вибір закінчень. 
Електроліз, іспит, інвентар, табун, пісок, вітер, квадрат, прилад, 

землетрус, дух, хід, кран, прогін, постріл, Ван, сектор, початок, Ватикан, 
термін, акт, спуск, лак, осад, привід, міст, склад, завод, індикатор, процес, 
стіл. 

 
ВПРАВА 11. Наведені словосполучення відредагуйте й замініть 

офіційно-діловими. 
Бойків звіт, дрібненька деталь, височенна вежа, самий чистий, 

підприємства Одещини, тато робе на автобусі, глибочезна прірва, входящий 
документ, скласти характеристику, десяток грузовиків, скрився з вида, 
смутно пам’ятати, регістрірувать порушення, прошлогодній долг, я рахую 
вистачить. 

 
ВПРАВА 12. Поставте подані слова в Родовому відмінку однини, 

поясніть вибір закінчень. 
Договір, контроль, вхід, брак, товар, лист, вміст, зміст, зразок, зал, 

обмін, трафарет, графік, контракт, керівник, примірник, заклад, намір, 
додаток, зміст, текст, апарат, заступник, базис, вантаж, шрифт, період, час, 
термін, мешканець, транспорт, заголовок, підпис, відсоток, відгук, сміх, 
перебіг, початок, погодження, голос, захід, учасник, розсуд, розмір, рахунок, 
протокол, наказ, напрям, отвір, місяць, літр, грам, метр, уряд, об’єкт, 
документ, актив, засновник, обсяг, персонал, фахівець, код, звіт, огляд, етап, 
орган, оригінал. 

 
ВПРАВА 13. Відредагуйте речення. 
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1. В діловому мовленні надто актуальною являється проблєма штампів 
- готових зразків для висказування думок. 

2.  Автори розробки дісталися поставленної цілі. 
3. Научні роботи пишуться для виявленя знань студентів по конкретній 

дисципліні на певному етапі навчання. 
4.  Діловодство – це організація роботи із документами і діяння для їх 

утвореня. 
5. Замісник директору наголосив на виконанні заказу.  
6.  Об’яснювальна записка пишеться працівником по вимозі 

керівництва. 
7. В словнику зафіксованна актуальна лексика – як широко 

використовувана, так і спеціальна, стосуючася областей кораблебудування. 
8.  В трудову книжку записують слідуючі данні: місто, час роботи і 

посада робітника. 
9. Вона постійно працює над ростом свого розумового рівня, 

проглядаючи специфічну літературу. 
 10.  К навчанню відноситься добросовісно, приймає участь в 

громадських роботах. 
 
ВПРАВА 14. Перекладіть подані словосполучення, звертаючи 

особливу увагу на переклад прийменників. 
Принять во внимание, принять срочные меры, принять ванну, бать в 

ответе за, в семи шагах от, поставить в известность, в соответствии с, 
согласно уставу, прийти к выводу, около тысячи гривен, прийти по делу, при 
любых условиях, бать во главе, к крайнему сожалению, на протяжении. 

 
ВПРАВА 15. Поставте подані словосполучення в Давальному 

відмінку однини, поясніть наявність і необхідність уживання 
паралельних форм. 

Марина Ігорівна, процес, товариш, добродій Олег, панна Ольга, рух, 
ректор, академік Вітер Кирило Гнатович, боєць, студент, колега Петро, 
синтез. 

 
ВПРАВА 16. Наведені словосполучення відредагуйте й замініть 

офіційно-діловими. 
Ольжина відпустка, перва чверть, більше тисячі гривень, на протязі 

суток, нетактична просьба, слідувати правилам, отоплювальний сезон, 
дюжина актів, офіційні лиця, один рік тому назад, пишіть на новий адрес, у 
прошлому годі, сильнющий вітрюган, давайте зробимо перерву, мовва 
ішлася про, трійко делегатів, у самісінький центр, більша половина зала, 
бувший директор. 

 
ВПРАВА 17. Поясніть, як змінюється значення поданих слів зі 

зміною їх наголосів (наголошені звуки позначені великими літерами), 
або зі зміною закінчення Родового відмінка однини. 



 17 

АртИкул – артикУл, склАди – складИ, Осад – осАд, прИвід – привІд, 
завод, індикатор, спуск, крекінг, лак, термін, акт, рахунок, авторитет.  

 
ВПРАВА 18. Відредагуйте речення. 
1. Відділу треба ще попрацювати над проектом дві неділі. 
2. Рішення з цього питання було відложене на місяць. 
3. Проведені міроприємства не дали очікуваних результатів. 
4. Усім працівникам, які виїжджають на конференцію, треба негайно 

отримати командировочні посвідчення.  
5. Вважаю за необхідне прийняти заходів стосовно відповідальності. 
6. Під час виступу необхідно додержуватись регламента. 
7. Керівництво підприємства вирішило прийняти міри дисциплінарного 

характеру. 
8. До повістки дня було включено три питання. 
9. Ви запропонували сильно великий об’єм роботи. 
 
ВПРАВА 19. Поставте подані слова в Родовому відмінку однини, 

поясніть вибір закінчень. 
Лабрадор, стандарт, диплом, цикл, симптом, азимут, мінімум, радіатор, 

спосіб, шум, стенд, клімат, кабель, статус, об’єкт, патент, вибір, атлас, 
фільтр, зв'язок, вік, оператор, термін, ривок, сектор, майданчик, циклон, 
екватор, район. 

 
ВПРАВА 20. Запишіть словами можливі варіанти позначення часу 

й уведіть їх до речень. 
00.30, 8.45, 00.00, 17.27, 5.00, 22.15, 13.10, 10.05, 3.18, 8.35, 12.48, 14.50. 
 
ВПРАВА 21. Перекладіть подані словосполучення, звертаючи 

особливу увагу на переклад прийменників. 
Отсутствовать по болезни, по мере формирования, находиться по этому 

адресу, по крайней мере, работать по новой схеме, прием по личным 
вопросам, с января по март, племянник по отцу, младший по возрасту, 
поговорить по душам, проректор по науке, бюро по трудоустройству, 
комиссия по составлению резолюции, по недоразумению, называть по имени, 
по поручению. 

 
ВПРАВА 22. Запишіть подані речення, виправивши помилки, 

пов’язані з тавтологією. 
1. Зовні вона була лицем дуже красива. 
2. Ти маєш свою власну бібліотеку? 
3. Однією з умов збереження зору є створення правильних умов 

освітлення робочого місця.  
 
ВПРАВА 23. Поясніть значення паронімів, увівши їх до складу 

речень або словосполучень. 
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Правильний – вірний, змістовий – змістовний, професійний – 

професіональний, діловий – діловитий, писемний – письмовий, економіка – 
економія, об’єм – обсяг, спільний – загальний, дружний – дружній. 

 
ВПРАВА 24. Запишіть числа словами в потрібному відмінку, 

узгодивши з ними іменники, подані в дужках. 
 
4 (пункт), 53 (відсоток), 1,5 (місяць), 2 (тиждень), 3 (варіант), 0,5 (бал), 

3/4 (територія), 2/3 (площа), без 2785 (студент), через 65 (день), з 346 
(делегат), 160 (телята), 40 (окуляри), дорівнювати 588 (гривня), 3/5 (гектар). 

 
ВПРАВА 25. Утворіть словосполучення із поданими словами, 

використовуючи слова, подані в дужках, як залежні. 
 
Дотримати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати 

(шкода), називати (ім’я), ввести (склад), комісія (складання проекту), 
звернутися (адреса), надсилати (адреса), мешкати (адреса), спілкуватися 
(українська мова), згідно (закон), відповідно (правила), півтора (рік). 

 
ВПРАВА 26. Поясніть, як змінюється значення поданих слів зі 

зміною їх наголосів (наголошені звуки позначені великими літерами). 
 
ТипОвий – типовИй, прОшу – прошУ, перЕїзд – переЇзд, вИгода – 

вигОда, занЯття – заняттЯ, об’Єднання – об’єднАння, метА – мЕта, 
пересІчний – пересічнИй, пОділ – подІл.  

 
ВПРАВА 27. Відредагуйте подані мовні конструкції відповідно до 

правил літературної української мови. 
 
В залежності від умов, у найближчий час, вибачте мене, прийняти до 

уваги, не дивлячись на труднощі, працювати по сумісництву, по місяцях, 
вислати листа, важлива задача, самий потрібний об’єкт, рахувати 
необхідним. 

 
ВПРАВА 28. Утворіть словосполучення із поданими словами, 

використовуючи слова, подані в дужках, як залежні. 
 
Зберегти (пам’ять), ухилитися (відповідь), повідомити (одержання 

листа), зважати (думка), поставити (мета), упоратися (робота), ковзати 
(поверхня), півтора (рік), вибачити (ти), завдати (збитки), дійти (згода), 
вдатися (насильство), прибрати (руки), брати (гора), добігти (кінець), мати 
(довіра). 
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ВПРАВА 29. Поясніть значення паронімів, увівши їх до складу 
речень або словосполучень. 

 
Адресант – адресат, заступник – замісник, здібний – здатний, воєнний – 

військовий, дільниця – ділянка, ознайомити – познайомити, адрес – адреса, 
елітний – елітарний, оснований – заснований, виключно – винятково, 
відносини – відношення, стан – становище, спиратись – опиратись, 
економічний – економний, дослід – досвід, загальний – спільний, об’єм – 
обсяг – розмір. 

 
ВПРАВА 30. Запишіть подані словосполучення, виправивши 

помилки в уживанні ступенів порівняння прикметників. 
 
Самий цікавий, менш кращий, найбільш акуратніший, тепліша усіх, ця 

дівчина була найбільш привітнішою усіх, гарний за попередній. 
 
ВПРАВА 31. Запишіть подані словосполучення українською 

мовою, користуючись правилами творення і вживання дієприкметників. 
 
Почерневшие поля, закон, принятый в первом чтении, маклер, 

прибывший из агентства по недвижимости, успокаивающее средство, 
студент, пропустивший лекцию, координирующий центр, восстанавливаемая 
система, неиссякаемая энергия, облученное вещество, пакующее 
приспособление. 

 
ВПРАВА 32. Перекладіть подані дієприкметники українською 

мовою. 
 
Разграбленный, командующий, истекший, насмотревшийся, 

оплаченный, вышедший, выращенный, сконцентрированный, дошедший, 
заземленный, смевший, зазеленевший, планирующий, ведущий, 
вышестоящий, проникающий, жизнеутверждающий. 

 
ВПРАВА 33. Запишіть подані цифри словами, уставивши, де 

потрібно, пропущені букви. 
 
531 студент… присутн…, 3 важлив… закон…, у 4 розбит… вікн…, за 

півтор… місяц…, 4 тижн…, від 78-х депутат…, 67 міл…йонам тон…, 2 
конкретн… план…, через півтор… рок…, 84 стільц…, 56-ма гривн….  

 
ІІ. ВПРАВИ НА РЕДАГУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 
ВПРАВА 1. Відредагувати документ. 
 
Директору копіювального центру №2 м. Одеси 



 20 

Козуну М. 
від Коваленка І.П. 
Заява 
Шановний директор, до вас звертається секретар Коваленко І.П. Дуже 

прошу звільнити мене на деякий час від роботи. Я зараз лікуюся в 
поліклініці, довідку можу пред’явити. Дуже прошу не відмовити мені. 

10 березня 2005 р. І.П.Коваленко 
 
ВПРАВА 2. Відредагувати текст. 
 

Шановні добродії! 
На протязі останніх трьох років наша фірма розпочала продаж у 

Венгрію великого числа різноманітних зарубіжних марок датчиків і утворила 
дуже великий ринок сбуту для вітчизняних і зарубіжних виробників. 

Нас зацікавила Ваша нова продукція, що експонувалася на міжнародній 
виставці в Київі. 

Просимо надіслати нам пропозицію на поставку датчиків, а також 
технічні характеристики до кожної пропозиції. Користуючись нагодою, 
хочемо звернути Вашу увагу на те, що наша фірма пропонує своїм клієнтам 
саме найкраще сервісне обслуговування і ремонт обладнання. 

Сподіваємось отримати Вашу відповідь якнайскорше. 
З повагою і найкращими побажаннями керівництво фірми “Продам 

все!”. 
 
ВПРАВА 3. Відредагувати текст. 
 
Шановні пани! 
З вдячністю підтверджуємо отримання Вашого запросу й надсилаємо 

модель-зразок , що зацікавив Вас. Ми можемо запропонувати Вам цей товар 
на таких умовах: 

МФУ в упакуванні по 5 штук; 
доставка: фрахт оплачується до межі; 
упакування: безплатно; 
оплата: безналічне перерахування коштів на рахунок в банку. 
Будемо вдячні за Ваш заказ. Зі свого боку обіцяємо обслуговування в 

любий час. 
З повагою,  
Директор магазина “ТіД”. 
Додаток: зразок в одному примірнику. 
 
ВПРАВА 4. Відредагувати документ. 
 
Відділ розповсюдження інформації              Головному   
                                                                                            завскладом 
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 
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 № 60/123   25.05.91 
Про подання матеріалів до проекту  
 
Прошу в термін до 15 листопада 1998 р. подати до відділу перераховані 

розхідні матеріали: картриджі чорні –2 штук, цвітні – 12 штук, бумага 
друкувальна – 15 пачек. 

 Начальник. Печатка. 
  
ВПРАВА 5. Відредагувати документ. 
 

ЛИСТ-ЗАПИТ 
 

Київський університет Шевченка                                   
деканові метеорологічного факультету   
проф. Наєнкові М. К. 
Міністерство освіти і науки України  
15.09.99     №2                                                                 
Про відрядження в Донецький  державний університет                                         
  
Шановний Михайло Кузьмовичу! 
 
Просимо повідомити про погодження на командирування сроком на 15 

днів з 15.06 до 30.06.2001 р. доктора географічних наук професора Кучеренко 
Іллі Корнієвича для виконання зобов’язань голови Державної іспитової 
комісії факультету Донецького державного університету. 

Замісник міністра освіти 
і науки України                               підпис                               П. І. Луговий 
 
ВПРАВА 6. Відредагувати документ. 
 

КИЇВСЬКЕ ІНТЕРНЕТ-КАФЕ “АНТИХАКЕР” 
 

НАКАЗ  20.04.2002 р.                                  
 
№ 12                                      м. Київ 
 
Про забезпечення протипожежної безпеки й посилення охрани на 

період 30.04, 01, 02 та 09.05.2002 р. 
 
В цілях забезпечення протипожежної безпеки й посилення охрани на 

період празничних днів 30.04, 01, 02 та 09.05.2002 р. 
 

НАКАЗУЮ: 
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1. 22.04 провести субботник для прибирання території кафе й 
вивезення легкогорючих відходів за кордон міста (відп. замдиректора Авдєєв 
Й.М.). 

2. Перевірити положення електрообладнання залів № 1 і № 2, 
потурбуватися про достатнє освітлення території, доповісти до 22.04 (відп. 
адміністратори Ковальський М. О., Іртишов С. А.). 

3. Назначити Петренка В. В. та Савчука Л. О. на додаткове нічне 
чергування на території залів № 1 і № 2 з їхньою згодою з почасовою 
виплатою за святкові дні. 

4. Скласти перелік керуючого персоналу кафе із зазначенням часу 
їхнього чергування у святкові дні (Малина І. О.). 

5. Контроль по виконанню наказу покладаю на себе. 
 
Директор                          (підпис)                          (Д. С. Швець)  
 
ВПРАВА 7. Відредагувати документ. 
 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  
  

випускниці              
факультету ГМІ ОДЕКУ 
(спеціальність: метеоролог) 
Шевченко Оксани Олексієвни                                                                                                                                                
 
Шевченко О. О. являється випускницею ГМІ ОДЕКУ. На протязі 

навчання виявила себе добросовісною студенткою, постійно підвищувала 
свій професійний рівень. Шевченко О. О. неодноразово приймала участь у 
наукових студентських конференціях. Виступила із змістовними докладами з 
проблемних питань розвитку прогностичних технологій та дослідження 
океану. Випускниця також прийняла участь в міжвузівській студентській 
науково-теоретичній конференції “Сучасні методики створення прогнозів”, 
на якій виступила з темою: “Передбачення погоди за формою хмар” 
(Національний технічний університет України “КПІ”, 13 мая 1997 року). 

Шевченко О. О. с першого курсу працювала над темою дипломної 
праці: “Технологія складання прогнозу погоди”. Дипломна робота є свідком, 
що випускниця прекрасно орієнтується у досліджувальному матеріалі, вільно 
володіє теоретичними основами, вдумливо поєднує теорію з практичним 
аналізом матеріалу з обраної теми. 

Слід відмітити, що Шевченко О. О. має друковані статті у журналах 
“Географія” та “Мир прогнозів”. 

 
Декан              (підпис)       М. І. Кравчук 
 
ВПРАВА 8. Відредагувати документ. 
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Частне підприємство “Хмаринка” м. Києва 
Довідка 

15.07.95 № 7 
  
Журавльовой Єлені Сидорівні в тому, що вона  працює з 5 травня 1975 

року за адресою: вул. Обсерваторна, буд. 10, кв.13 майстром по ремонту 
прогностичного оборудовання. 

Видано для подання в Шевченківську райдержадміністрацію. 
 
Головний інженер (підпис)                Ф. С. Захар’їн 
 
 
ВПРАВА 9. Відредагувати документ. 
 
Автобіографія 
Виннишин Ярослав Іванович, народився 5.07.1984 р. в місті Івано-

Франківську в сім’ї службовців. 
Мій батько, Виннишин Іван Ярославович, працює бухгалтером  Івано-

Франківського консервного комбінату. Мати, Виннишин Марія Романівна,- 
вчитель математики Івано-Франківської СШ № 5. 

Навчався в школі № 22 та в Республіканській спеціалізованій школі 
географічного профілю при держуніверситеті, яку закінчив у 1981 р. із 
золотою медаллю. 

В якості учасника Міжнародної олімпіади по географії 1981 р. 
поступив без іспитів на ГМІ факультет національного університету, отримав 
вищу освіту в 2006 році. 

Працюю в Інституту географії як лаборант факультету. 
Одружений. Дружина - лікар-терапевт  лікарні № 10 Московського 

району. Син Андрій, 10 років, учень середньої школи № 110. 
10.01.1999 р. 
(підпис) 
 
ВПРАВА 10. Відредагувати документ. 
 
Кафедра гідрології суші            Деканові ГМІ 
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА   факультету проф. Овчарук В.          
25.09.95 № 34/243 
 
  Завідувач кафедрою        (підпис)    
 
ВПРАВА 11. Відредагувати документ. 
 
Характеристика 
 
студента ІІ курсу ОДЕКУ  Петренко Віктора Михайловича, 
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2000 р. народження, українця, освіта середньо-спеціальна 
 
Студент Петренко Віктор навчається в ОДЕКУ з вересня 2018 року, 

після закінчення Київського ліцею. На протязі цього часу проявив відмінні 
знання по предметам спеціального й гуманітарного циклів. Учбову програму 
засвоює на «8» і «9». Виявив особливі здатності у вивченні англійської мови 
та методиках дослідження солоності води. Досить добре розмовляє 
українською, російською, французькою мовами, вміє творити прогнози 
погоди для самольотів. 

Добре фізично розвинутий, відвідує городську секцію кікбоксингу, 
приймав участь у республіканських змаганнях. По характеру чесний, 
тактичний, розсудливий, щирий товариш. Зауваження сприймає спокійно, 
реагує на них адекватно. 

 Вимогливий староста групи, дисциплінарний, авторитарний серед 
однокурсників. 

Характеристика подана за місцем вимоги. 
 
28.03.2020 р.                    (підпис)               Климчик А. Д. 
(печатка) 
  
ВПРАВА 12. Відредагувати документ. 
 

Український університет 
факультет 

Кафедра агрометеорології 
 

Акт № 17 
10.07.96                                          м. Одеса 

 
Передавання матеріальних цінностей  

Основа: наказ по університету № 9 від 6 червня 1996 р. 
 
Складений комісією у складі:  
Голова комісії - завідувач кафедрою Козак С. Т. 
Члени комісії: старший лаборант Мартиненко Л. С., 
                         доцент Мороз С. І., 
                         асистент Петров М. І. 
10.07.96 р. комісія перевірила матеріальні цінності у кабінеті й 

вирішила передати Петрову М. слідуючі матеріальні цінності: 
 
1.  Магнітофон  – 1 шт.;  
2.  Принтер – 1 шт.;  
3.  Компьютер – 1 шт 
4.  Факс- 1 шт.. 
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1-й примірник — бухгалтерії;  
2-й примірник — кафедрі;  
3-й примірник — факультету. 
 
С. П. Козак  
Л. С. Мартиненко         
С. І. Мороз  
М. І. Петров  
 
ВПРАВА 13. Відредагувати документ. 
 

ДОРУЧЕННЯ 
м.Київ                                                                                        

Двадцяте жовтня дві тисячі п’ятого року 
Видано Григоренку Геннадію Сергійовичу у тому, що йому 

поручається здійснити угоду по закупці продукції із вінницькою 
торгівельною фірмою “Все для метеорологів”, для чого доручено вести від 
імені Київського торгового приватного підприємства справи в усіх 
державних і громадянських організаціях, отримувати усі необхідні 
документи, росписуватися і виробляти усі діяння, пов'язані з виконанням 
цього доручення. 

Повноваження по цьому дорученню можуть бути передані іншим 
особистостям.  

 
Доручення видано сроком на 7 років. 
 
Доручення зареєстроване під № 548. 
 
Керівник:                           Л.Л. Леонідов 
Головний бухгалтер:         В.В. Гаврилов 
 
Печатка 
 
ВПРАВА 14. Відредагувати документ. 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
21.07.95 № ІЗ 
 

 Про нарушення учбової дисципліни 
 

Студенти 4-ї групи спеціальності "Метеоролог"  20.07.95 не появилися 
на заняття з агрометеорології (II пара) тому, що ходили на виставку-продажу 
метеорологічного обладнання.  

Виставку організувала фірма "Гідролог" і просила студентів прийти в 
11 годин. 
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Староста 4-ї групи:      (підпис)      
 
ВПРАВА 15. Відредагувати документ. 
 
ПРОТОКОЛ № 3 
технічної наради лабораторії № 6  
 
25.02.2001 р.                                                
Присутні: Горбачовський В.М., Челак  А.М., Токар В.В., Фадєєв І.Я., 

Іщенко М.С., Герцен Д.Д., Ведмідь А.О. 
 
Порядок денний: 
1. Погодження документації на виготовлення компьютерних 

прогностичних програм  
СЛУХАЛИ: 
Зав. конструкторського відділом - Про наслідки роботи з виготовлення 

прогностичних програм. 
ВИСТУПИЛИ: Горбачовський В. М., Іщенко М. С., Ведмідь А. О. 
 
СХВАЛИЛИ: 
1. Лабораторії № 6 доопрацювати програму і подати її на згоду у 

срок до 20.03.01. 
 
Голова                                   (підпис)                    В. М. Горбачовський 
 
Секретар                               (підпис)                    А. О. Ведмідь 
 
ВПРАВА 16. Відредагувати документ. 
 

РОСПИСКА 
 
Я, вчитель кафедри Одеського екологічного університету Михайло 

Петрович, узяв в замісника декана по учбовій роботі Геращенко Миколи 
Сергійовича 10 мікроскопів для роботи. 

Основа: наказ декана № 3. 
12.02.2000 р.                                                                           (Підпис) 
 
ВПРАВА 17. Відредагувати документ. 
 
ВИПИСКА З ПРОТОКОЛА № 3 
технічної наради лабораторії № 6  
 
25.02.2001 р.     
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Присутні: Горбачовський В.М., Челак  А.М., Токар В.В., Фадєєв І.Я., 
Іщенко М.С., Герцен Д.Д., Ведмідь А.О. 

 
                                         Повістка дня: 
 
1. Згода документації з виготовлення прогностичних програм 
 
Завідуючу конструкторського відділом - Про наслідки роботи з 

виготовлення прогностичних програм. 
 
ВИСТУПИЛИ: Горбачовський В. М., Іщенко М. С., Ведмідь А. О. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Лабораторії № 6 доопрацювати програму і подати її на згоду у срок до 

20.03.01. 
 
Голова                                   (підпис)                    В. М. Горбачовський 
 
ВПРАВА 18. Відредагувати документ. 
 

Ріднесенькому, дорогесенькому 
декану нашого факультету 

від студентів, які вчаться в 1 групі 
 

Заявочка 
 

Шановний наш декан! 
Прохаємо Вас дозволити нам проводити практичне занняття по 

метеорології на березі Куяльника, поскільки нам це буде вельми зручно. 
Щиро ваші студенти 3 групи. 
 
ВПРАВА 19. Відредагувати документ, доповнивши текст. 
 
Мета: посідання вільної посади метеоролога. 
 
Освіченість: ОДЕКУ, спеціальність “метеоролог”; вільно розмовляю на 

англійській і російській мові. 
 
Дослід праці: 1996-1998 праця метеорологом фірми “Погода”. 
 
ВПРАВА 20. Відредагувати документ, доповнивши текст. 

 
ЗВІТ 

замісника директора фірми про виконання плану роботи за 2004 рік. 
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У 2004 року фірма виповнила 2234 закази по укладанню комп’ютерних 

прогнозів, протестирувала 678 взірців датчиків у області метеорологічної 
техніки, робітники фірми виступили на конференціях із докладами по темах 
метеорології. 

 
12.01.2005                                                                         підпис 
 
ВПРАВА 21. Відредагувати документ. 
 

                                                                                          Ректору ОНМУ 
від Грачевського О.Б. 

 
Пояснювальна записка 
Я, Грачевський Олександр, 1986 року народження, українець, 

запізнився на роботу 20. 03. 06 у зв’язку з хворобою. 
підпис 

 
ВПРАВА 22. Відредагувати документ. 
 
Розписка 
Я, Макаренко Василь Петрович, дав комп’ютер у тимчасове 

користування Гречкину Анатолію Пантелійовичу. 
 20. 03. 06                                                                                 підпис 
 
ВПРАВА 23. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 

Витяг 
з протоколу засідання  

відділу метеорології фірми “Сонечко”  
 

СЛУХАЛИ: керівника відділу Романова Р.К. про надання дострокової 
відпустки Коваленку В.З. 

УХВАЛИЛИ: надати дострокову відпустку Коваленку В.З. 
 
ВПРАВА 24. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 
                                                                Директору метеорологічного  
                                                                 центра 

                                            Васютинському А.Д 
 

Доповідна записка 
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Прошу перевести Пирогова М.І. на посаду провідного спеціаліста 
відділу прогнозів. 

24.03.06 Крутий О.З. 
 
 
ВПРАВА 25. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 

Начальнику Малиновського РВ 
УМВС України в Одеській області 

від студента групи  ОНМУ 
                                                                           Хомова Андрія 

Заява. 
Я втратив свій паспорт. Видайте мені новий. 
 
Підпис 
 
ВПРАВА 26. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 

Характеристика 
Я, Поліщук Петро Ігорович, народився 10 вересня 1987 року в м. Одесі. 
Після закінчення школи в 2004 році вступив до Одеського державного 

екологічного університету на гідрометеорологічний факультет, де і навчаюся 
по теперішній час. 

Протягом навчання  Поліщук виявив неабиякі здібності у вивченні 
точних наук. Неодноразово брав участь у студентських наукових 
конференціях. 

Поліщук успішно працює старостою групи. Вимогливий до себе, 
користується повагою серед товаришів і викладачів. 

27.03.06 Поліщук П.І. 
 
ВПРАВА 27. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 

Начальнику ОНМУ 
Морозовій І.В. 

від Розумного К.І. 
Заява 

Я, Розумний К. І., 14.03.06 з 10.00 до 12.00 був відсутній на робочому 
місці у зв’язку з сімейними обставинами. 

 
ВПРАВА 28. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
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АВТОБІОГРАФІЯ 
 

Шевченко Василь Павлович народився 3 листопада 1970 року. 
У 1977 році пішов у перший клас. Після 9 класів у 1985 році вступив до 

Географічного ліцею. У 1987 році вступив на гідрометеорологічний 
факультет Київського університету. 

У 1992 році закінчив університет. З 1992 року працюю вчителем.  
дружина - вчителька української мови та літератури. 
дочка — 1989 року народження. 
 
18 листопада 1995 р.                                                           Підпис 
 
ВПРАВА 29. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 
Довідка 17.03.95 № 86 м. Київ 
 
Коваленку Юрію Леонтійовичу в тому, що він працює вчителем 

географіїи. Його посадовий оклад 5200 грн. на місяць. Видано для Інституту. 
Директор школи О. С. Cамійленко 
Секретар К. Г. Моторна 
 
ВПРАВА 30. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 

Ректору університету Скопенку В.В. 
                                                                      від студента V курса КБФ 

                                                                      Женчака Руслана Петровича 
ЗАЯВА 

Прошу прийняти мене лаборантом кафедри хімії на півставки з 1. 09. 
1999 р. за попередньою домовленістю з деканатом і зав. лабораторії проф. 
Кушликом Р. П. 

Робота на кафедрі не стане на заваді до закінчення навчання. 
(підпис)                                                                        28.07.99 р. 
 
 
ВПРАВА 31. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 

Головному технологу 
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА  № 25.05.91 
Про подання матеріалів    
Прошу в термін до 15 листопада подати до відділу перелік датчиків, що 

використовуються на підприємстві.   
Начальник  (підпис)       
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ВПРАВА 32. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 
Київський завод   АКТ № 10    
18.05.91    Київ Про ревізію каси  
Підстава: комісія у складі: Голова, члени комісії                           
Як результат проведення ревізії встановлено:  
1.Залишок грошей у касі за станом на 11.05.01 1784 грн.98 коп.   
3.Нестача -12 грн.62 коп. 
Комісія пропонує повернути суму касирові. 
Складено у трьох примірниках. 
Голова комісії:                   І.Я.Кирпа  
 
ВПРАВА 33. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Шмельова Віктора Петровича, студента ГМІ ОДЕКУ, 1973 року нар. 
Віктор Шмельов протягом навчання здібний. 
До навчання ставиться сумнівно, має глибокі і міцні знання з усіх 

предметів. Багато читає літератури. Особливий інтерес виявляє до створення 
прогнозів. 

Виступав на конференції з доповіддю "Сучасні способи 
прогнозування". 

Протягом навчання виявляв активність у громадській роботі. Уміє 
поводитися в колективі, підкоряється його вимогам. Критично ставиться до 
власних вчинків, до поведінки товаришів і відверто про це говорить. 

03.05.05 
Директор:    (підпис)   І.П. Алексеєв Печатка 
 
ВПРАВА 34. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 

АВТОБІОГРАФІЯ 
 
Я, Мирослава Іванівна Ящук, народилася 12 серпня 1986 року в Одесі. 
2003 році закінчила Одеську школу із золотою медаллю. 
У 2003-2009 роках навчалась в ОДЕКУ за фахом “Гідрометеорологія”. 
Місця роботи: 
З 2009 року працюю викладачем кафедри “Океанологія” ОДЕКУ. 
Склад сім'ї: 
чоловік:  Ящук Петро Анатолійович, приватний підприємець. 
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5 липня 2015 р.                                                           М.І.Ящук 
 
ВПРАВА 35. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 
Відділ програмування     Завідувачу складом 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 
 № 60/123   25.05.91 

Про подання витратних матеріалів 
 
Прошу 15 листопада 1991 р. подати до відділу  картриджі чорнобілі – 

10 шт., картриджі кольорові – 10 шт., папір для факсу – 10 пачок.  
 
Начальник  (підпис)       
 
ВПРАВА 36. Відредагувати документ, доповнивши необхідними 

реквізитами й частинами тексту. 
 
ПРОТОКОЛ № 3 лабораторії № 6 об’єднання “Гідролог” 
 
25.02.2001 р.  
 
Присутні: Горбачовський В. М., Челак  А. М., Токар В. В., 
 
Порядок денний: 
1. Розгляд документації з патентування винаходу “Антидощ”. 
 
СЛУХАЛИ: 
Фадєєва І. Я. - Про підготовку документації для патентування 

винаходу. 
 
ВИСТУПИЛИ: Горбачовський В. М., Іщенко М. С. 
 
УХВАЛИЛИ: подати документи до вищих органів протягом березня 

2001. 
Голова       Секретар    

 
5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
5.1. Загальні повчання 

 
Самостійна робота здійснюється згідно з робочою програмою 

дисципліни. Опрацювання кожної теми ведеться в зошиті для самостійної  
роботи і подається для контролю згідно з графіком. Загальний обсяг часу на 
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самостійну роботу протягом семестру - 60 год. Самостійна робота  
передбачає: 

 ознайомлення з теоретичним лекційним матеріалом; 
 підготовку до практичних занять; 
 підготовку до усного опитування; 
 виконання домашніх завдань; 
 підготовку до написання поточних тестів; 
 підготовку до участі в ділових іграх за темами практичних 

занять; 
 підготовку до модульної контрольної роботи; 
 підготовку до іспиту. 

 
 

5.2 Перелік домашніх завдань 
 

Домашнє завдання № 1: Укласти від власного імені документи: 
«Автобіографія», «Заява про прийняття на роботу», «Резюме», 
«Характеристика» (на себе), «Заява про надання відпустки» 
 
Домашнє завдання № 2: . Укласти від власного імені документи: «Звіт (про 
проходження практики)», «Службовий лист», «Доповідна записка», 
«Пояснювальна записка», «Протокол», «Витяг з протоколу» 
 
Домашнє завдання № 3: 
  
Підготуватися до виступу з повідомленням-презентацією за однією з тем:  
 

1. Загальні принципи ефективного спілкування 
2. Бар’єри спілкування 
3. Значення мови невербального спілкування для ділових контактів. 
4. Види ділових контактів. Організація і проведення ділових контактів 

(співбесіда, телефонні переговори) 
5. Організація і проведення ділових нарад 
6. Техніка ведення ділових переговорів 
7. Організація і проведення конференцій, презентацій, прийомів 
8. Поняття «іміджу» та його значення для ділового спілкування 
9. Зовнішній вигляд ділової людини 
10. Візитні картки, правила їх оформлення та вручення  
11. Національні особливості ділового етикету та спілкування 

 
5.3 Рекомендації щодо виконання індивідуального завдання 

 
Основною формою індивідуальної роботи є виконання індивідуальних 

завдань, які студенти виконують самостійно під керівництвом викладача. ІЗ 
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виконуються окремо кожним студентом. 
Протягом семестру з дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ 

«Ділова українська мова») студент денної форми навчання має виконати одне 
ІЗ.  

Звіт про виконання ІЗ подається студентом у вигляді текстового 
документа з титульною сторінкою на аркушах формату А4. Форма звіту та 
його зміст визначається робочою програмою дисципліни. Не пізніше ніж за 
два тижні до семестрового підсумкового контролю звіт подається викладачу, 
який керував виконанням індивідуального завдання. Оцінка за ІЗ 
враховується в практичній частині модульного контролю при виведенні 
оцінки поточного семестрового контролю.  

Індивідуальне завдання входить до складу практичного змістовного 
модуля і проводиться у вигляді доповіді за окремою індивідуальною темою. 
  
Перелік тем: 
 

1. З історії документів в Україні. 
2. Стилі та підстилі сучасної української літературної мови. 
3. Норми сучасної української літературної мови. 
4. Правила оформлення бібліографії. 
5. Написання цифр і символів у ділових паперах. 
6. Етичні питання використання мобільних телефонів. 
7. Оформлення службових листів. Етикет ділового листування. 
8. Візитна картка та її використання. 
9. Мистецтво публічного виступу. Доповідь. 
10. Культура усного ділового спілкування. 
11. Позалінгвальні засоби спілкування: міміка, жести, постава. 
12. Організація ефективного спілкування керівника з підлеглими. 
13. Функції мови в житті суспільства. 
14. Бесіда як один із видів усного ділового спілкування. 
15. Суржик у мовленні українців і шляхи його подолання.  
16. Сучасні дрес-коди та вимоги до зовнішнього вигляду службовців. 
17. Організація прийому закордонної делегації. 
18. Національні особливості звертання до людей в офіційній 

ситуації. 
19. Основні засади міжнародного ділового етикету. 
20. Особливості лексики ділових паперів. 
21. Українська мова на лінгвістичній карті світу. 
22. Національно-психологічні особливості та традиції ділової 

комунікації. 
23. Стандартні вислови як явище писемного ділового мовлення. 
24. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення в діловій 

мові. 
25. Особливості українського наголосу. 
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Звіт про виконання ІЗ подається студентом у вигляді текстового 
документа з титульною сторінкою на аркушах формату А4. 
 

Оцінювання ІЗ здійснюється в межах 10% від загальної кількості 
балів за дисципліну (тобто 10 балів). 
 

 
5.4. Ділові ігри 

 
1. «Інтерв’ю» (Співбесіда) 
 
Мета: розвиток вміння формулювати запитання; будувати логічну 

систему запитань, об’єднаних однією темою, ідеєю; поєднувати в бесіді 
домашні заготовки з імпровізацією; розвиток змістовності, стислості, 
афористичності мовлення; розвиток діалогічного, суб’єкт-суб’єктного 
мовлення. 

Хід гри. Група поділяється на пари. Один студент виконує роль 
інтерв’юера, інший – респондента. Представники творчої групи 
«кореспондентів» ставлять питання своїм партнерам. У кінці гри слід 
поставити питання до кореспондентів: «Чи могли б ви відповісти на 
сформульовані вами питання?», «Спробуйте відповісти на питання, яке 
викликало труднощі у вашого респондента». 

Групі пропонується загальна тема „Портрет молодого українця”. Кожен 
студент обирає в межах цієї – свою, більш конкретну тему (наприклад: 
„Молодь і наркотики”, „Батьки і діти”, „Шлюб і кар’єра”, „Молодь і 
політика”, „Культура мовлення студентів ВНТУ”  тощо). Слід сформулювати 
назву інтерв’ю (цікаво, метафорично, стисло, у вигляді запитання, 
риторичного запитання, дилеми, заклику тощо), мету інтерв’ю (наприклад, 
„З’ясувати у співрозмовника, як...”, „Беручи інтерв’ю, підтвердити або 
спростувати тезу, що...” тощо) та сформулювати 6-8 запитань до 
співрозмовника. Запитання мають бути проблемними, змістовними, 
більшість з них відкритими, система запитань логічно послідовною, всі 
запитання мають „працювати” на розкриття основної мети, ідеї. 

Під час гри студенти по черзі беруть інтерв’ю у того з одногрупників, 
хто виявив бажання поспілкуватись на запропоновану тему. 

Оцінювання. Робота і тих, хто дає інтерв’ю, і тих, хто бере його, а 
також аналітиків, оцінюється викладачем за 10-бальною шкалою, аналіз 
інтерв’ю, найкраще запитання і краща відповідь – за 5-бальною шкалою. 

2. «Реклама»: група поділяється на підгрупи. Перша і друга – 
рекламодавці, третя – члени експертної комісії. − Завдання рекламодавцям: 
скласти і представити рекламу на продукт або послугу (на вибір). − Завдання 
членам експертної комісії: відредагувати, оцінити рекламу. Кожна група 
обирає спікера, секретаря і доповідача. Одержавши завдання, студенти 
приступають до командного пошуку відповідної інформації, тобто кожен 
член групи ділиться своїми думками з питання, все разом обговорюється, 
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збираються приклади з додаткової літератури. Секретар записує 
опрацьований матеріал, щоб доповідач мав змогу зробити ясне і точне 
повідомлення. Група працює 15 хвилин, а далі – виступи доповідачів і членів 
груп. У такий спосіб опрацювання теми студенти ведуть дослідницьку 
самостійну роботу, кожна особа має можливість розкрити творчі здібності, 
вдосконалити уміння і навички роботи над теоретичним матеріалом, 
систематизувати набуті знання тощо.  

3. «Уряд»: кілька студентів повинні представити себе на місці 
міністрів, ще декілька підготували доклади. Завдання: презентувати доповіді 
на визначену тему. Обговорити між собою, яка з них заслуговує на увагу і 
детальний розгляд.  

4. «Складна розмова»: Ви – керівник невеликого відділу великої 
фірми-виробника. На ранок призначена вирішальна нарада, на якій Ви 
повинні представити замовникові виконану роботу. Замовник вимагає 
ознайомити його з усіма елементами продукції. Через фатальне 
непорозуміння готовий матеріал був стертий з пам'яті комп'ютера, так що 
копірайтеру і графічному дизайнеру необхідно відновити весь обсяг 
пропозицій замовникові. Ви лише зараз, о 16.30, зрозуміли, що відбулося. 
Робочий день майже закінчений. На відновлення втраченого матеріалу 
потрібно щонайменше півтори-дві години. Що ж робити?! Ваше завдання як 
керівника відділу переконати працівників затриматися і підготувати 
матеріали.  

Прочитавши завдання, викладач пропонує трьом учасникам 
спробувати свої сили, відігравши розмову між керівником і його підлеглими. 
Можна представити декілька спроб, в кожній з яких склад учасників буде 
іншим. Важливо, після кожного виступу ставити питання до глядачів: ви 
вірите в те, що до ранку завдання буде виконано? 

 
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

 КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
Визначення рівня набутих студентом знань, вмінь та навичок з 

обов’язкової дисципліни здійснюється за допомогою модульно-кредитної 
системи організації навчального процесу, що є інструментом активізації 
навчальної діяльності та стимулювання самостійної роботи студента 
протягом всього семестру.  

Методика модульного контролю з дисципліни «Основи правознавства 
та ДУМ (БЗМ «Ділова українська мова») розроблена згідно з Положеннями, 
що регламентують організацію контролю самостійної та індивідуальної 
роботи, проведення підсумкового контролю знань студентів ОДЕКУ. 

 
Визначення рівня набутих студентом знань, вмінь та навичок з 

нормативної дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ «Ділова 
українська мова») здійснюється за допомогою модульно-кредитної системи 
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організації навчального процесу, що є інструментом активізації навчальної 
діяльності та стимулювання самостійної роботи студента протягом всього 
семестру.  

Методика модульного контролю з дисципліни «Основи правознавства 
та ДУМ (БЗМ «Ділова українська мова») розроблена згідно з Положеннями, 
що регламентують організацію контролю самостійної та індивідуальної 
роботи, проведення підсумкового контролю знань студентів ОДЕКУ. 

У результаті вивчення лекційних модулів у студентів мають бути 
сформовані такі базові знання: 

 
           ЗМ-Л1 

- роль мови в житті людини і суспільства; 
- функції мови та мовлення;  
- норми української мови; 
- поняття «літературна мова», «національна мова», «державна мова»; 
- стильова диференціація мови; 
- лексичні особливості офіційно-ділового стилю; 
- класифікація ділових паперів; 
- реквізити документів; 
- текст документів; 
- рубрикація тексту; 
- бібліографія. 

ЗМ-Л2 
 

- документація з кадрово-контрактних питань; 
- особисті офіційні документи; 
- довідково-інформаційні документи;  
- документи колегіальних органів;  
- етикет ділового листування;  
- організаційні та розпорядчі документи; 
- обліково-фінансові та господарсько-договірні документи. 
- мовний, мовленнєвий, комунікативний етикет;  
- ділова телефонна розмова;  
- ділова бесіда;  
- підготовка успішного публічного виступу. 

 
У результаті вивчення ЗМ-П1 студенти повинні здобути вміння: 
 
- давати визначення основних понять мовознавчої науки; 
- визначати належність тексту до певного стилю, давати 

характеристику  кожному стилю; 
- знаходити українсько-російські відповідники стійких 

словосполучень; 
- визначати належність документів до певної групи класифікації; 
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- розрізняти різні види мовних норм; 
-  редагувати тексти документів відповідно до норм сучасної ділової 

мови; 
- оформлювати список літератури 

 
У результаті вивчення ЗМ-П2 студенти повинні здобути вміння: 
 
- користуватись словниками української мови; 
- визначати жанри риторики, користуватись правилами публічного 

виступу в навчальній діяльності; 
- укладати ділові папери відповідно до норм ділового листування; 
- розпізнавати лексично-стилістичні особливості наукового стилю; 
- укладати документацію за професійним спрямуванням; 
- визначати жанри риторики, користуватись правилами публічного 

виступу в навчальній діяльності; 
- ефективного ділового спілкування, композиції публічного виступу. 
- готуватися до публічного виступу, правильно сприймати фахову 

інформацію,  
- володіти різними видами усного професійного спілкування. 
- розрізняти поняття «мовний етикет», «мовленнєвий етикет», 

«культура спілкування», «ділове спілкування»; 
- визначати стратегію поведінки під час ділової бесіди, співбесіди, 

телефонної розмови; 
 

Особливості поточного, семестрового та  підсумкового  контролю  
рівня  знань студентів денної форми навчання. 
 

В університеті використовується модульна форма контролю виконання 
завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

 
2 курс (4 семестр) 

 
Поточний модульний контроль з дисципліни «Основи правознавства та 

ДУМ (БЗМ «Ділова українська мова») передбачений за двома лекційними 
змістовними модулями програми (ЗМ-Л1, ЗМ-Л2), двома практичними 
змістовними модулями (ЗМ-П1, ЗМ-П2) та модулем індивідуального 
завдання (ЗМ-ІЗ).  

Відповідно до програми модульного контролю поточних і підсумкових 
знань студентів з нормативної дисципліни «Основи правознавства та ДУМ 
(БЗМ «Ділова українська мова»)  до модулів належать: у теоретичному курсі 
– окремі розділи (теми лекцій), у практичних заняттях – теми практичних 
занять.  

Формами контролю рівня засвоєння змісту модуля є: усні опитування 
(УО), тестування (ТР), виконання індивідуального завдання (ІЗ), модульна 
тестова контрольна робота (КР). 
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Теоретична частина модулів складається з усного опитування (УО), 
наявності відповідного конспекту тем дисципліни (КТ). 

Практична частина модуля складається з усного опитування (УО), 
тестування (ТР), виконання типового домашнього завдання (ДЗ), модульної 
тестової контрольної роботи (КР). 

Індивідуальне завдання входить до складу практичного змістовного 
модуля і проводиться у формі доповіді (за окремою індивідуальною темою) 
(ВЗ). 

Взагалі на дисципліну «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ «Ділова 
українська мова»)  відведено 100 балів, де:  

- опрацювання студентом матеріалу кожної теми лекційного заняття з 
відповідним усним опитуванням (УО) оцінюється в 1 бал (загалом: 1*8= 8 
балів);  

- написання конспекту тем дисципліни, які винесені на СРС (КТ) 
оцінюється в 10 балів;  

- робота на кожному практичному занятті через усне опитування 
максимально оцінюється в 1 бал (загалом: 1*23= 23 бали); 

- тестування (ТР), контрольна робота яка складається з 8 тестових 
запитань з певних тем і  оцінюється у 8 балів (загалом: 8*3=24 бали); 

- виконання типового домашнього завдання (ДЗ)  оцінюється в 5 балів 
(загалом – 5*3=15 балів); 

-  
- письмова модульна тестова контрольна робота (КР) оцінюється у 10 

балів; 
- доповідь (за окремою індивідуальною  темою) (ВЗ) оцінюється у 10 

балів. 
 

Розподіл кількості балів за змістовними модулями  
з дисципліни «Основи правознавства та ДУМ  

(БЗМ «Ділова українська мова») 
Максимальна кількість балів з дисципліни «Основи правознавства 

та ДУМ (БЗМ «Ділова українська мова») - 100 балів, з них:  
ЗМ-Л1, ЗМ-Л2 – 18 балів (за рахунок опрацювання студентом 

матеріалу кожного лекційного заняття з відповідним усним опитуванням 
(УО)). 

ЗМ-П1, ЗМ-П2 – 72 бали (за рахунок опрацювання студентом 
матеріалу з відповідним усним опитуванням (УО), тестування (ТР), 
виконання типових домашніх завдань (ДЗ), письмової модульної 
тестової контрольної роботи (ПКР)). 

ВЗ – 10 балів (доповідь (за окремою індивідуальною  темою) 
(ВЗ)). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після опанування 
студентом змісту певного модуля. Формами підсумкового модульного 
контролю СРС студентів є: 
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1) ЗМ-Л1, ЗМ-Л2 - підсумкова оцінка за змістовні модулі 
складається із суми оцінок з кожної форми описаної в таблиці програми 
лекційного модуля (загалом – 18 балів). 
2) ЗМ-П1, ЗМ-П2 – підсумкова оцінка за змістовні модулі складається із 

суми оцінок з кожної форми описаної в таблиці програми практичних 
модулів (загалом – 82 бали). 

Інтегральна оцінка поточного контролю знань і вмінь студентів з 
навчальної дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ «Ділова 
українська мова»)  денної форми навчання складається з оцінок, отриманих 
за вісьмома модулями, в тому числі індивідуальної роботи студента, і є 
підставою для допуску до семестрового контролюючого заходу – іспиту.  

Формою підсумкового семестрового контролюючого заходу з 
нормативної начальної дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ 
«Ділова українська мова»)  є письмовий іспит, який проводиться в період 
заліково-екзаменаційної сесії. Під час іспиту перевіряється засвоєння 
студентом теоретичного та практичного матеріалу (знань, вмінь і навичок, 
що зазначені в навчальній робочій програмі дисципліни). 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Основи правознавства та ДУМ 
(БЗМ «Ділова українська мова») складаються з тестових завдань закритого 
типу, які потребують від студента вибору правильних відповідей з чотирьох 
запропонованих у запитанні. Тестові запитання кожного екзаменаційного 
білета формуються  за всім  переліком  сформованих  у  навчальній 
дисципліні знань (в першу чергу базової компоненти), а їх загальна кількість 
складає 20 завдань. Повна правильна відповідь на 1-е тестове завдання 
оцінюється у 5 балів. Оцінка успішності виконання студентом цього заходу 
здійснюється у формі кількісної оцінки (бал успішності) та максимально 
складає 100 балів Перехід від кількісної оцінки до якісної оцінки 
здійснюється за 4 бальною системою відповідно до шкали - за правильну 
відповідь:  на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»; на 15-17 тестів (74-
89%) – «добре»; на 12-14 тестів (60-73%)  –  «задовільно»; на менш ніж 12 
тестів (60%) –  «незадовільно». 

Питання про допуск до семестрового іспиту розглядається тільки за 
умови, якщо студент виконав усі види робіт, передбачені робочою 
навчальною програмою і набрав за модульною системою суму балів не 
менше 50% від максимально можливої за практичну частину (41 бал). В 
іншому випадку студент вважається таким, що не виконав навчального плану 
дисципліни і не допускається до іспиту. 

Загальна кількісна оцінка, що отримує студент за підсумками вивчення 
нормативної навчальної дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ 
«Ділова українська мова»)  (загальний бал успішності) є усередненою між 
кількісною оцінкою поточних контролюючих заходів і кількісною оцінкою 
семестрового контролюючого заходу – іспиту. Якщо студент за підсумками 
іспиту отримав загальну кількісну оцінку меншу за 50% (від максимально 
можливої на екзамені), то загальний бал успішності має дорівнювати балу 
успішності на іспиті. 
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Шкала відповідності оцінок за національною системою та 

системою ЄКТАС    
 

За національною системою За 
шкалою 

ECTS для іспиту критерії 
Бал 

успішності 

А 5 (відмінно) Відмінно – блискуча робота з 
незначними помилками 90–100 

B 4 (добре) 
Дуже добре – вище середнього 
стандарту, але з деякими 
поширеними помилками 

82–89,9 

C 4 (добре) Добре – загалом добра робота, але 
з помітними помилками 74–81,9 

D 3 (задовільно) Задовільно - пристойно, але із 
значними помилками 64–73,9 

E 3 (задовільно) Достатньо – задовольняє 
мінімальним вимогам 60–63,9 

FX 2 
(незадовільно) 

Не прийнято – з можливістю 
перескладання 35–59,9 

F 2 
(незадовільно) 

Не прийнято з обов’язковим 
повторним курсом 1–34,9 

 
7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

7.1 Основна література  
Основна: 

1. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Мова ділових паперів. – Київ, 
«Либідь», 1995. – 192с. 

2. Паламар Л.М., Бех А.О. Практичний курс української мови. – К.: 
Либідь, 1993. – 208с. 

3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В., Сучасні ділові папери. - 
Київ, Видавництво АСК, 2003. – 400с. 

4. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: 
Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с. 

5. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового 
мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009. - 512 с. 

6. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування 
та культура мовлення. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 
224с. (ч/з) 

7. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним 
спрямуванням: Підручник. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Алерта, 
2011. – 696с. (електронний варіант) 
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Додаткова: 
1. Сербов М.Г., Троян А.О. Географічні назви, правила та диктанти. – 

Одеса, ОДЕКУ, 2004. – 119с. 
2. Троян А.О. Етика і культура ділового професійного спрямування. 

Методичні вказівки. – ОДЕКУ, 2005 р. – 30с. 
3. Троян А.О. Усна форма професійного ділового спілкування. Методичні 

вказівки. – ОДЕКУ, 2006. – 22с. 
4. Троян А.О. Найтиповіші наукові тексти. Методичні вказівки з 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – 
Одеса, ОДЕКУ, 2008. – 28с. 

5. Троян А.О. Тексти за професійним спрямуванням та завдання до них з 
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 
Методичні вказівки. – Одеса, ОДЕКУ, 2012. – 20с. 

6. Агенідзе Е.А., Русско-украинский и украинско-русский словарь 
компьютерных терминов.-Одесса, «Компас», 2005. – 26с. 

7. Агенідзе Е.А. Типові ділові папери та тестові завдання до них. 
Методичні вказівки. – Одеса, “Екологія”, 2008. – 70с. 

8. Агенідзе Е.А., Джой Т.В. Переклад текстів за фахом. Методичні 
вказівки. – Одеса, ОДЕКУ, 2010.- 40с. 

9. Агенідзе Е.А., Джой Т.В. Переклад текстів за фахом. Методичні 
вказівки. – Одеса, ОДЕКУ, 2012.- 44с. 

10. Косенко Н.Я., Вакуленво Т.М. Сучасне ділове мовлення: Навчальний 
посібник для ВНЗ. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2010. – 416с. 

11. Погиба Л.Г. Складання ділових паперів. Практикум. – Київ, Либідь, 
2002. – 237с. 

Словники: 
1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української 

лексики./ Укл. і гол.ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003.- 
896с. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови./ Укл. і гол.ред. 
В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007.- 1736с. 

3. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-
довідник. – К., 1995. 

4. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. 
– К., 2001. 

5. Гринчишин Д.Г. та ін.. Словник - довідник з культури української 
мови. – Львів: Фенікс, 1996. 

6. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = 
Русско-украинский словарь деловой речи. – К.: Вища школа, 2008. – 
487с. 

 
 

Перелік питань лекційного та практичного модулів, на підставі яких  
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складені тестові завдання письмової модульної контрольної роботи та 
письмового іспиту з дисципліни «Основи правознавства та ДУМ  

(БЗМ «Ділова українська мова») 
 

1. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в 
Україні. [7, С. 49-52] 

2. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки 
літературної мови. [7, С.15-17, 19-49] 

3. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. [7, С. 67-68] 
4. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм. [7, С. 68-71] 
5. Словники у професійному мовленні. Типи словників. [7, С. 71-72] 
6. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови. [7, С. 77] 
7. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. 

[7, С. 77-79] 
8. Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні. [7, С. 79-

80] 
9. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні 

ознаки функціональних стилів. [7, С. 109-115] 
10. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 

розмовного стилів. [7, С.115-118] 
11. Текст як форма реалізації професійної діяльності. [7, С. 118-122] 
12. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. 

[7, С. 149-151] 
13. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування. [7, 

С. 164-167] 
14. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. [7, С. 182-183] 
15. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види 

публічного мовлення. [7, С. 183-187] 
16. Індивідуальні та колективні форми ділового спілкування. Функції та види 

бесід. Співбесіда з роботодавцем. [7, С.213-216] 
17. Етикет телефонної розмови. [7, С. 223-228] 
18. Класифікація документів. [7, С. 267-270] 
19. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. [7, С. 270-

275] 
20. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків 

документів. [7, С. 275-293] 
21. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа. [7, С. 293-300] 
22. Документація з кадрово-контрактних питань: резюме, автобіографія, 

характеристика, рекомендаційний лист, заява, особовий листок з обліку 
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кадрів наказ щодо особового складу, трудова книжка, трудовий договір, 
контракт, трудова угода. [7, С. 315-350] 

23. Довідково-інформаційні документи: прес-реліз, звіт, довідка, службова 
записка, протокол, витяг з протоколу. [7, С. 361-382] 

24. Класифікація листів. Етикет службового листування. [7, С. 391-402] 
25. Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань. [7, 

С. 548-553] 
*Посилання надані відповідно до  переліку основної літератури навчальної дисципліни «Основи 
правознавства та ДУМ (БЗМ «Ділова українська мова»). 


