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ПЕРЕДМОВА 

Українська мова (за професійним спрямуванням) – одна з дисциплін, 

що вивчаються на першому курсі. Вона передбачає вивчення різних видів 

ділових документів, набуття студентами навичок їх укладання, засвоєння 

етикету ділової кореспонденції. Програмою також передбачено оволодіння 

нормами літературної мови: орфоепічними, орфографічними, лексичними, 

морфологічними, синтаксичними, стилістичними та пунктуаційними. 

Завдання курсу: 

1. Дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з усіх розділів курсу 

української мови (за професійним спрямуванням). 

2. Сформувати уміння і навички складання, написання та оформлення 

організаційної, розпорядчої документації щодо особового складу, довідково-

інформаційної, господарсько-договірної та обліково-фінансової документації. 

3. Забезпечити оволодіння нормами вимог культури усного й писемного 

мовлення, а також оволодіння навичками комунікативного виправданого 

використання засобів мови в різних життєвих ситуаціях, під час створення 

документів з дотриманням етикету ділового спілкування. 

4. Виховати повагу до української літературної мови. 

Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основами 

культури мовлення, виявити специфіку функціонування усної і писемної 

форми ділової мови відповідно до фаху, навчити студентів основних 

принципів користування словниками, вільно володіти лексикою і 

термінологією своєї спеціальності, виробити у них навички оформлення 

сучасних ділових паперів. 

Вимоги щодо знань, вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни. 

Після закінчення курсу студент повинен знати: 

- види ділового мовлення ; 

- знати основні правила правопису сучасної української мови. 

Повинен вміти грамотно складати ділові папери, дотримуватись всіх 

правил усного і писемного спілкування. 

Міжпредметні зв’язки. 

Основною дисципліною, без якої неможливе вивчення курсу 

«Українська мова» є сучасна українська мова. Для повного засвоєння курсу 

необхідно звернути увагу на такі розділи: чергування голосних, зміна 

приголосних при словотворенні, вживання апострофа та м’якого знака, 

правопис прізвищ, імен та по батькові, звертання, правопис закінчень 

іменників, власних імен у кличній формі та звертаннях, числівник, іменник, 

прикметник, дієслово, займенник, прийменник, частки, джерела української 

фразеології, типи складних речень та розділові знаки в них, мовні жанри та 

стилі. 

  



Методи навчання 

 

Українська мова як дисципліна загальноосвітнього гуманітарного 

циклу посідає важливе місце у формуванні особистості фахівця. Особливого 

значення в умовах ринкової економіки і входження України в ЕС набуває 

практичне володіння випускниками вузів українською мовою як засобом 

спілкування. Професійна спрямованість курсу української мови сприяє 

поглибленню знань студентів з обраного фаху, опанування ними такого рівня 

знань, навичок і вмінь, який забезпечить необхідну комунікацію у сферах 

професійного спілкування в усній та письмовій формах. 

Для підготовки фахівців високого рівня використовуються такі 

методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

– словесні методи – розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

– наочні методи – ілюстрація, демонстрація; 

– практичні методи – вправи, практичні роботи, твори, реферати; 

– індуктивні методи – вид узагальнення (від часткового до загального); 

– дедуктивний метод – абстрактне мислення; 

– репродуктивні методи – відтворення як засіб повторення готових 

зразків; 

– творчі, проблемно-пошукові методи; 

– самостійна робота поза контролем викладача – домашні завдання (усні 

та письмові). 

Широко використовуються бінарні, інтегровані методи навчання: 

наочно-ілюстративний метод; наочно-проблемний; наочно-практичний. 

Активно впроваджуються інтерактивні методи навчання у 

професійній підготовці студентів (робота в малих групах, дискусії, 

презентації,  ділові та рольові ігри тощо). 

 

Методи контролю 

 

Оцінювання знань студентів проводиться під час контрольних заходів. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Форма проведення поточного контролю здійснюється за такими формами: 

самооцінювання; завдання на вибір правильної відповіді  із декількох 

можливих; оцінювання за участь у практичних заняттях, обговореннях; 

письмова робота; усні відповіді на заняттях; контрольні роботи; тести.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених 

етапах у вигляді складання екзамену. 

Екзамени проводяться з метою оцінки знань студентів з навчальних 

дисциплін, їхнього вміння творчо використовувати набуті знання для 

вирішення практичних завдань професійного спрямування. Екзамени 

проводиться у формі усної відповіді.  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

  



Навчально-методичне забезпечення.  

МОДУЛЬ І 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Роль і значення мови в суспільному житті. Функції мови: 

 

1. Предмет і завдання курсу. 

2. Роль і значення мови в суспільному житті. 

3. Основні функції мови. 

4. Усна і писемна форми реалізації літературної мови. 

5. Статус української мови як державної в світлі Закону «Про мови в 

Україні». 

Контрольні питання: 

- Яке значення має мова в суспільному житті? 

- Які є основні функції мови? 

- Що таке літературна мова? 

- Яка її роль в суспільному житті? 

- Як розвивається і збагачується сучасна літературна мова? 

- Чим відрізняється усна і писемна форми реалізації літературної мови? 

- Як забезпечує наша держава розвиток і функціонування української 

мови? 

- Які основні тенденції розвитку української літературної мови на 

сучасному етапі? 

Тестові завдання: 

1. Продовжте речення: «Норма літературної мови  - це…». 

а) … міра, розмір чого-небудь; 

б) … порядок, стан, вигляд; 

в) … сукупність мовних засобів; 

 

2. Державна мова – це: 

а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є 

обов’язкове в органах державного управління та діловодства; 

б)  єдина національна мова українського народу; 

в) найважливіший універсальний засіб спілкування. 

 

3. Літературна мова – це: 

а) національна мова; 

б) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує 

найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей; 

в) нижча форма загальнонародної мови. 

 

4.  Літературна мова реалізується: 

а) в усній і писемній формах; 

б) у сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах; 

в) у національній та державній мові. 



 

5. Зачинателем нової української літературної мови був: 

а) Т.Г. Шевченко; 

б) І.П. Котляревський; 

в) Панас Мирний. 

 

6. Основоположником сучасної української літературної мови вважають: 

а) І.П. Котляревського; 

б) Т.Г. Шевченка; 

в) Лесі Українки. 

 

7. Головна ознака літературної мови: 

а) варіативність; 

б) черговість; 

в) унормованість. 

 

8.  У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня  

1996 р., записано: 

а) Державною мовою в Україні є українська мова; 

б) Державною мовою в Україні є російська мова; 

в) Державною мовою в Україні є українська й російська мова. 

 

9. Вища форма загальнонародної мови – це: 

а) територіальні діалекти; 

б) наріччя; 

в) сучасна українська літературна мова. 

 

10. Мовний стиль – це: 

а) різновиди текстів певного стилю; 

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою 

висловлювання; 

в) різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, 

об’єднаних спільністю території. 

 

11. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що 

закріплюються в процесі суспільної комунікації, - це: 

а) орфоепічні норми; 

б) стилі української літературної мови; 

в) норми літературної мови. 

 

12. Сукупність правил вимови – це: 

а) орфоепічні норми; 

б) орфографічні норми; 

в) морфологічні норми. 

 



13. Грошова одиниця незалежної України має назву: 

а) гривна; 

б) гривни; 

в) гривня. 

 

14. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується 

українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб: 

а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх; 

б) користуватися мовою в повсякденному житті; 

в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень. 

 

15. Нормативним є вживання таких словосполучень: 

а) телерадіомовна кампанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна 

кампанія; 

б) телерадіомовна кампанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна 

компанія; 

в) телерадіомовна компанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна 

кампанія. 

 

16. Мова – це: 

а) найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та 

координації всіх видів суспільної діяльності; 

б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи; 

в) вища форма національної мови. 

 

17. Утвердження української мови як державної неможливе без: 

а) функціонування її в судочинстві; 

б) створення такої мовної ситуації, за якої українська мова мала б усі 

можливості безперешкодного вживання; 

в) територіальних діалектів. 

 

18. Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті: 

а) 5 конституції України; 

б) 10 Конституції України; 

в) 9 Конституції України. 

 

19. Кому належать такі рядки про мову: 

Ну що б, здавалося, слова… 

Слова та голос – більш нічого. 

А серце б’ється – ожива, 

Як їх почує! 

а) Лесі Українці; 

б) Павлу Тичині; 

в) Тарасові Шевченку. 

 



20. Нормативним є таке слововживання: 

а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет; 

б) вакансія, написати автобіографію, імунітет; 

в) вільна вакансія, написати автобіографія, імунітет. 

 

Теми рефератів: 

1. Походження української мови. 

2. Українська мова на карті світу. 

3. Стан і статус української мови в державі. 

4. Мова і професія. 

 

Індивідуальні завдання: 

1. За поданим початком продовжіть розповідь. Покажіть, чим для вас є 

українська мова. 

Рідна мова – мова, з якою людина входить у світ, прилучається до 

загальнолюдських цінностей у їхній національній своєрідності. Людина стає 

свідомою, оволодіваючи мовою батьків. Тому в художній літературі,  поезії 

та прозі  всіх народів поняття рідна мова ототожнюється з рідним краєм, 

батьківською хатою, материнським теплом, вітчизною, тобто рідна мова 

сприймається не просто як засіб комунікації, не тільки як знаряддя 

формування думок, а … 

2. Доберіть із різних джерел і запишіть п’ять – сім  висловлювань 

видатних письменників, учених, відомих політичних діячів про українську 

мову, розкривши їх зміст. 

3. Напишіть твір-розповідь на тему: «Мова – душа народу», 

обґрунтувавши своє розуміння цього вислову. 

4. Підготуйте виступ на одну із тем: «Мова єднає українців метрополії і 

діаспори»,  «Роль мови в оволодінні майбутньою професією», «Гіпотези 

вчених про походження української мови», «Структура і функція 

студентського сленгу». 

5. Розкрийте значення поданих прислів’їв і приказок: 

- Говоріть так, щоб словам було тісно, а думкам просторо; 

- Говори мало, слухай багато, а думай ще більше; 

- Що маєш казати – наперед обміркуй; 

- Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути; 

- Умієш говорити – умій слухати; 

- Краще мовчати, ніж брехати. 

 

Рекомендована література: 

1. Вихованец. І.Р. Таїна слова. – К., 1990. 

2. Глущук С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2000. 

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. 



4. Золоте джерельце. Висловлювання про слово, мову, красномовство// 

Навч. посіб. Для студентів вищих навчальних закладів: Упорядник Руслан 

Кацавець, - 3-є видання. – К., 2007. 

5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид. доповн. – Х., 

2003. 

6. Іванишин В.П., Радевич-Винницький Я.К. Мова і нація. – Дрогобич, 

1994. 

7. Паламар С.В., Кацавець Г.М., Мова ділових паперів. – К, 2003. 

8. Русанівський В.М. Мова в нашому житті. – К., 1989. 

9. Сагач Р.М. Золотослів. – К., 1993. 

10. Шевчук с.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К., 2003. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 2. Основні правила оформлення документів 

1. Текстове оформлення документів. 

2. Синоніми, пароніми в діловому мовленні. 

3. Правопис та відмінювання прізвищ. 

4. Літературна вимова. 

5. Правопис закінчень власних і загальних імен у кличній формі при 

звертанні. 

6. Заява. 

Контрольні питання: 

- Що таке документ? 

- Види документів за різними ознаками. 

- Що таке реквізит, формуляр, бланк? 

- Що є основним реквізитом документа? 

- За якими ознаками класифікують документи в сучасному діловодстві? 

- Як поділяються документи за призначенням? 

- Які є правила оформлення ділової документації? 

- Що входить до обов’язкових реквізитів спеціального бланка? 

- Від чого залежить літературна вимова? 

- Які синоніми і пароніми найчастіше зустрічаються у діловому 

мовленні? 

- Яка різниця у відмінюванні чоловічих та жіночих прізвищ? 

- Як відмінюються прізвища спільного роду? 

- Як утворюються чоловічі та жіночі імена по батькові? 

- Яке закінчення мають звертання, що складаються з двох власних імен? 

- Які є види заяв? 

- Назвіть реквізити заяви та правила їх оформлення. 

- Які правила оформлення реквізитів адресат та адресант? 

 

Тестові завдання: 

1. Який із фрагментів заяви є правильним? 

а) Прошу дати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати для 

здавання екзаменаційної сесії в НАУ з 10 по 14 червня 2020 р. 



б) Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати 

через екзаменаційну сесію у НАУ з 10 по 14 червня 2020 р. 

в) Прошу надати мені відпустку тривалістю 5 днів без збереження заробітної 

плати у зв’язку із складанням іспитів, передбачених екзаменаційною сесією в 

Національній академії управління (НАУ), з 10 по 14 червня 2020 р. 

г) Прошу відпустити мене на 5 днів без збереження заробітної плати на 

сесію. 

 

2. У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й 

прізвища? 

а) Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком; 

б) Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір; 

в) Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко; 

г) Юлією Нос, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь. 

 

3. Вкажіть, яким вимогам повинен відповідати текст документа: 

а) виразність, емоційність, багатство художніх засобів; 

б) точність, достовірність, стислість, вичерпність; 

в) напружений сюжет; 

г) актуальність розкритих проблем. 

 

4. За стадіями створення виділяють: 

а) оригінали, виписки, копії; 

б) стандартні й індивідуальні; 

в) оформлені на папері, диску, фотоплівці. 

 

5. За призначенням виділяють такі документи: 

а) довідки, інструкції, протоколи; 

б) внутрішні й зовнішні; 

в) розпорядчі, про особовий склад. 

 

6. За строками виконання виділяють такі документи: 

а) секретні й несекретні; 

б) звичайні, термінові й дуже термінові; 

в) рукописні. 

 

7. За формою документи поділяють на: 

а) службові й особисті; 

б) стандартні й індивідуальні; 

в) зовнішні й внутрішні; 

г) секретні й несекретні. 

 

8. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх 

створення називається: 

а) етикетом; 



б) діловодством; 

в) літературною мовою. 

 

9.  За строками зберігання трудова книжка належить до документів: 

а) постійного зберігання; 

б) тривалого зберігання; 

в) тимчасового зберігання. 

 

10.  Заява – це: 

а) документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та 

інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних засобів 

для ліквідації такого порушення; 

б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника 

за підписами представників адміністрації; 

в) офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким 

його обґрунтуванням. 

 

11.  За місцем виникнення розрізняють такі заяви: 

а) службові та особисті; 

б) внутрішні й зовнішні; 

в) стандартні та індивідуальні. 

 

12.  У складній заяві подаються ще й такі відомості: 

а) перераховуються документи, що подані до заяви на підтвердження 

правомірності висловленого в ній прохання; 

б) зазначається повна домашня адреса; 

в) зазначається склад сім’ї. 

 

13. Виберіть правильний варіант оформлення підпису й дати під документом: 

а) підпис       дата; 

б) дата 

    підпис; 

в) дата                     підпис. 

 

14. Перелік документів, що додаються до заяви можна оформити так: 

а) до заяви додаються слідуючі документи; 

б) до заяви додаю такі документи; 

в) до заяви прикладаються такі документи. 

 

7. У документах варто вживати стандартизовані сполучення типу: 

а) згідно з, у відповідності, у зв’язку; 

б) згідно, відповідно, у зв’язку з; 

в) згідно з, відповідно до, з огляду на. 

 

16. Складаючи документи, текст треба викладати від: 



а) другої особи однини; 

б) третьої особи; 

в) другої особи множини. 

 

17. Головний реквізит службового документа, що відображає його зміст, 

називається: 

а) текстом; 

б) абзацом; 

в) реквізитом. 

 

18. Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку 

можна перенести: 

а) сам підпис; 

б) не менше двох рядків тексту й підпис; 

в) підпис і дату. 

 

19. Підпис у документі треба оформляти так: 

а) Директор училища прізвище, ініціали підпис; 

б) Директор училища підпис ініціали, прізвище; 

в) Директор училища ініціали, прізвище підпис. 

 

20. Підписують, як правило: 

а) всі примірники документа; 

б) два примірники документа; 

в) перший примірник документа. 

 

Теми рефератів: 

1. Красне слово – золотий ключ. 

2. Мова – це витвір історії суспільства. 

3. Мова і професія. 

4. Роль мови у ділових паперах. 

 

Індивідуальні завдання 

1. Скласти речення з такими синонімами та паронімами: замісник, 

заступник; квиток, білет; положення, становище, стан; наступний, 

подальший; покажчик, показник; виборний, виборчий; адреса, адрес. 

2. Записати прізвища українською мовою, пояснити їх правопис. 

 Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Фомин, 

Васильев, Синёв, Лебедев, Бондарев, Тимофеев, Крепцов, тульчин, Сидоров. 

3. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли в 

жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках: Біленко, 

Марчук, Яременко. 

4. Знайдіть помилки у наголошенні слів, виправте їх: каталог, 

поміщицький, олень, підтвердити, сестрин, тонкий,  читання. 



5. Складіть і запишіть п’ять речень, у яких іменники чоловічого роду 

в кличній формі мають закінчення –у (ю), -е; п’ять речень, у яких іменники 

чоловічого роду в кличній формі мають закінчення – о. Поясніть написання. 

6. Відредагуйте текст заяв. Запишіть правильні варіанти. 

1) Прошу дозволити прийняти участь у конкурсі по українській мові 

«Знавець орфографії». 

2) Прошу зарахувати мене на посаду бухгалтера по оплаті праці. 

3) Прошу дозволу на відпустку у звязку з хворобою. 

4) Прошу надати мені гуртожиток. Необхідний для мого проживання. 

 

Рекомендована література: 

1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: 

Посібник / За заг. Ред. О. Сербенської. – Львів, 1994. 

2. Антоненко – Давидович Б. Чк ми говоримо. – К., 1991. 

3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 

2000. 

4. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української 

мови. – К., 1986. 

5. Ділова українська мова / За ред. Н.Ю. Бабич. – Чернівці, 1996. 

6. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доповн. – 

Харків., 2003. 

7. Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – 3-є вид., 

випр. й доп. – Х.: ВД «Школа», 2007. 

8. Молдованов М.Г., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: 

Зразки найважливіших документів. – К., 1992. 

9. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К. – 2000. 

10.  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К., 2000. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Тема 3. Терміни та іншомовні слова в діловому мовленні 

Стилі та жанри української літературної мови 

1. Стилі та жанри української літературної мови. 

2. Правопис та вживання слів іншомовного походження. 

3. Терміни та їх місце в діловому мовленні. 

4. Довідково-інформаційні документи. 

 

Контрольні питання: 

- Які основні функціональні стилі української мови? 

- Які характерні ознаки офіційно-ділового стилю? 

- Яке призначення наукового стилю? 

- Які мовні засоби використовуються у публіцистичному стилі? 

- Які особливі прикмети мають стилі: художній і розмовний? Яка їх 

сфера вживання? 

- Що слугує джерелом збагачення української мови? 



- З яких мов найбільше запозичені терміни науки, культури, мистецтва? 

- Про що свідчать іншомовні запозичення в українській мові? 

- Які основні правила написання слів іншомовного походження? 

- У яких випадках не рекомендується вживати іншомовні слова в ділових 

паперах? 

- Що таке терміни? 

- Які терміни найчастіше використовуються у вашому спілкуванні? 

- Які документи належать до довідково-інформаційних? 

- Які основні реквізити має довідка? 

- Які є види доповідних записок? 

- Які є види пояснювальних записок у сучасному діловодстві? 

- Що таке протокол? 

- Які основні правила оформлення протоколу? 

- Яка різниця між протоколом і витягом із протоколу? 

 

Тестові завдання: 

1. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки 

ділового стилю. 

а) Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-

політична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення 

пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів); 

б) Основна лексика – загальновживані слова, позбавлені емоційно-

стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в 

конкретно-логічному значенні; вживання віддієслівних іменників, які нерідко 

є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів; 

в) Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, 

терміни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається 

стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових 

частин; речення, як правило, розповідні; 

г) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми 

спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, 

застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів 

мовлення, перемовлення; 

 

2. Вкажіть у якому варіанті відповідно правильно визначено ознаки 

наукового стилю. 

а) Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, 

терміни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягається 

стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових 

частин; речення, як правило, розповідні; 

б) Основна лексика – загальновживані слова, позбавлені емоційно-

стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в 

конкретно-логічному значенні; вживання віддієслівних іменників, які нерідко 

є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів; 

в) Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-



політична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення 

пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). 

г) Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми 

спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, 

застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів 

мовлення, перемовлення; 

 

3. У якому  рядку неправильно підібрані українські відповідники 

при перекладі? 

а) абонентский ящик – абонентська скринька, бедность мысли – убогість 

думки, грецкий орех – волоський горіх, духовное завещание - духівниця, 

звонить по телефону - телефонувати; 

б) без задних ног – не чуючи під собою ніг, во весь дух - щодуху, забубенная 

голова - шибайголова, на произвол судьбы - напризволяще, птица высокого 

полета – велике цабе; 

в) в одиночестве – у (на) самоті, совпадать – збігатися, предпосылка - 

передумова, во главе – на чолі, во вред – на шкоду; 

г) выписка из протокола – виписка з протоколу, отложить заседание – 

відложити засідання, благодаря поддержке – дякуючи підтримці, 

действующий закон – діючий закон, крайние меры – крайні міри. 

 

4. Визначте жанр тексту. 

    У посібнику подано оригінальну систему роботи над самостійним 

написанням твору та переказу – основними формами державної підсумкової 

атестації. Вміщено творчі завдання, тренувальні вправи, поради, що 

полегшують підготовку до написання творчих робіт. 

    Призначений для учнів і абітурієнтів, учителів і методистів. Буде корисним 

викладачам і студентам-філологам. 

а) анотація; 

б) памфлет; 

в) публіцистична стаття; 

г) дискусія; 

 

5. До якого стилю належить поданий текст? 

Гори навколо мовби висіли в повітрі, такі вони були прозорі й 

легкі в ці останні дні ясного гірського літа. Ліси наче світилися наскрізь. 

Контури кожного дерева, кожної скелі були напрочуд виразні, як у панорамі 

бінокля. Де-не-де по лісах прохоплювалось перше полум’я осіннього 

багрянцю, від якого вони ставали ще пишніші й барвистіші (О.Гончар). 

а) публіцистичного; 

б) наукового; 

в) художнього; 

г) розмовного; 

 

6. Визначте жанр поданого тексту. 



 Вже третій тиждень тягнув Кобзар важку солдатську лямку. Він жив 

подвійним життям. Одне було у всіх на очах: на плацу в смердючій і 

гамірливій казармі. Інше було таємне й глибоке, і здогадуватися про нього 

могли лише друзі. А сторони й не підозрювали, що в душі його бринять 

нечутні пісні, сплітаються рими, народжуються образи… (З.Тулуб) 

а) анотація; 

б) памфлет; 

в) публіцистична стаття; 

г) дискусія; 

 

 

7. До якого стилю належить текст? 

Заява 

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів на перший курс 

факультету менеджменту. 

До заяви додаю: 

1) атестат про середню освіту, виданий  Бабанською 

загальноосвітньою середньою школою  29 червня 2005р.; 

2) автобіографію; 

3) довідку про стан здоров’я (форма №086-У); 

4) 2 фотокартки. 

            12 липня 2005р.                                                                  Підпис 

 

а) розмовного; 

б) публіцистичного; 

в) офіційно-ділового; 

г) наукового. 

 

8. За формою оголошення бувають: 

а) повні, стислі, стенографічні; 

б) звичайні, термінові. 

в) писані, мальовані, друковані, в газетах, журналах тощо 

            

9. Запрошення адресується: 

а) колективові; 

б) конкретній особі; 

в) групі осіб 

 

10. Запрошення –це: 

а) документ,  у якому подається потрібна інформація, адресована певному 

колу зацікавлених осіб; 

б) спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою 

телекомунікативного зв’язку та принтера; 

в) документ, який адресується конкретній особі з пропозицією взяти участь у 

події або заході. 



 

11. Документ, в якому подається потрібна інформація, адресована певному 

колу зацікавлених осіб – це: 

а) оголошення; 

б) запрошення; 

в) прес-реліз. 

 

12. В українській літературній мові виділяють традиційно 5 функціональних 

стилів. Який із наведених стилів зайвий? 

а) розмовно-побутовий; 

б) художній; 

в) виробничий; 

г) публіцистичний; 

ґ) офіційно-діловий; 

д) науковий. 

 

13.  Науковий стиль реалізується в таких жанрах: 

а) виступ, нарис, памфлет, фейлетон, дискусія; 

б) дисертація, монографія, стаття, лекція, підручник, відгук, анотація; 

в) закон, кодекс, доручення, акт, оголошення, розписка. 

 

14.  Науковий стиль має такі різновиди: 

а) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський; 

б) суто науковий, науково-навчальний, науково-популярний; 

в) епічний, драматичний, ліричний. 

 

15.  Офіційно-діловий стиль реалізується у таких жанрах: 

а) виступ, нарис, стаття, дискусія; 

б) дисертація, монографія, лекція, підручник; 

в) закон, кодекс, наказ, оголошення. 

 

16.  Для офіційно-ділового стилю характерно: 

а) прості речення, несловесні засоби вираження, емоційність; 

б) наявність реквізитів, точність, послідовність, відсутність емоційності; 

в) логічність викладу, наявність цитат, складні речення, абстрактна лексика. 

 

17.  Впишіть на місці крапок пропущені голосні літери. Оберіть 

рядок, у якому в словах іншомовного походження пишеться и: 

а) ф…алка, Ш…ллер, мат…матика, Флор…да, л…ман; 

б) г…мн, Р…м, с…стема, ц…фра, д…якон, фа…тон; 

в) ід…ал, Пар…ж, фа…тон, Атлант…да, Н…цца; 

г) Антаркт…да, д…ректор, Алж…р, Ч…каго, д…зель, дж…нси. 

 

18. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито апостроф: 

а) п’янкий, пів’яблука, міжгір’я, м’ята, з’юрмитися, дит’ясла; 



б) моркв’яний, різнотрав’я, верф’ю, п’ятилітній, сім’я, кав’ярня; 

в) пів’Європи, зв’язувати, пір’я, м’ята, Св’ятослав, бур’я; 

г) тьм’яний, пом’янути, пів’ясеня, черв’як, пуп’янок, львів’янин. 

 

19. У якому рядку у всіх словах правильно вжито буквосполучення 

йо: 

а) мільйон, Муравйов, йод, Снигирйов, прийом, його; 

б) йому, Линьйов, курйоз, бульйон, вйокати, дйоготь; 

в) район, бульйон, серйозний, привілейований, Соловйов, Воробйов; 

г) Пушкарйов, синьйого, крайовий, Йосип, підйомний, павільйон. 

 

20. У якому рядку всі слова написано правильно: 

а) Харків, тоньший, радість, різкий, скриньці, голці; 

б) інший, ляльчин, кавказький, вишень, Горький, донецький; 

в) мазь, доньчин, баский, тьмяний, матінці, меньший; 

г) їдальня, різьбяр, станьте, ніжність, ненчин, плаский. 

 

Теми рефератів: 

1. Стиль сучасного ділового листування. 

2. Види усного ділового спілкування. 

3. Мистецтво говорити (за працями Уржі Томана, Ольги Корніяки). 

4. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення в діловій мові. 

 

Індивідуальні завдання: 

1. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно. 

Довести для відома, виділити кошти для підручників, дякуючи підтримці, 

проректор по науковій роботі, прожиточний мінімум, відстаючі студенти, 

займатися своєю справою, курси по вивченню української мови. 

 

2. Запишіть слова, вставляючи замість крапок, де потрібно, пропущені 

букви чи апостроф. Поясніть правопис слів, проілюструвавши ними 

відповідні правила. 

На…вний, к…вет, миш…як, потр…єра, б…юро, комп…ютер, міл…ярд, 

Мадр…д, брут…о, гол…андський, Рус…о, суб…єкт, субс…д…я, 

р…нтаб…льність, марк…т…нг, кур…єр. 

 

3. Напишіть довідку про те, що Моринець Інна Пилипівна навчається в 

Уманському державному аграрному університеті на економічному 

факультеті і її стипендія – 520 гривень. 

 

4. Виправте помилки в оформленні документа. Відредагуйте текст, 

допишіть відсутність відомості. 

 

Протокол 

Зборів студентів 12-о групи 



Уманського державного аграрного університету 

1.12.2009р. 

Голова: Сидоренко М.З. 

Присутні: декан факультету, доцент Костюк В.С., студенти 12-о групи. 

Повістка денна: 

1. про підготовку до зимової екзаменаційної сесії. 

2. про дисципліну та успішність студентів. 

3. Про заохочення кращих студентів. 

І. Слухали: 

Виступи старости групи Шевчук Т.І. 

Ухвалили: 

1. до 20.12.2009р. відробити всі борги. 

2. Про стан успішності відстаючих студентів доповісти батькам. 

ІІ Слухали: … 

Секретар зборів (підпис) Станкевич М.Й. 

 

5. Оформіть витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми 

дипломної роботи (за фахом). 

 

Рекомендована література: 

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: 

Навч. посібник. – К., 1999. 

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид. доповн. – 

Харків, 2003. 

3. Іванишин В.П., Радевич - Винницький Я.К. Мова і нація. – Дрогобич, 

1994. 

4. Коваль а.П. Ділове спілкування. – К., 1992. 

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992. 

6. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / Уклад.: 

В.М. Брицин, О.О. Тараненко. – К., 1996. 

7. Словник іншомовних слів/ Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – 

К., 2000.  



Модуль ІІ 

 

Змістовий модуль 4 

Тема 4: Загальні вимоги до мовних засобів 

1. Логічна послідовність документів. 

2. Загальні вимоги до мовних засобів ділового мовлення. 

3. Граматична форма ділових документів. 

4. Пояснення до форм родового відмінка однини іменників ІІ 

відміни. 

5. Документи щодо особового складу. 

 

Контрольні питання: 

- Які ви знаєте різновиди документів за формою викладу основної 

інформації? 

- За допомогою чого може виражатися логічна послідовність у побудові 

документів? 

- За допомогою чого досягається загальна текстова логічна 

послідовність? 

- Які слова можна використовувати для позначення результативності? 

- З якою метою використовуються дієприслівникові звороти у ділових 

паперах? 

- Які вставні слова пом’якшують тон спілкування? 

- Як узгоджується залежне слово з найменуванням професій? 

- У якому роді вживаються офіційні назви посад, професій? 

- Які групи іменників чоловічого роду в родовому відмінку мають 

закінчення –а, -я? 

- Які групи іменників чоловічого роду в родовому відмінку мають 

закінчення –у,-ю? 

- Що належить до документації щодо особового складу? 

- Що таке заява, які реквізити характерні для заяви? 

- Що таке характеристика, які реквізити повинні бути в характеристиці? 

- Яких правил треба дотримуватися під час складання резюме? 

 

Тестові завдання: 

1. Вкажіть у якому рядку наведено невідредагований фрагмент 

автобіографії. 

а) Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту; 

б) Тато – Усенко Євгеній Степанович, народився 1960 року (11 серпня) у 

Василькові. За фахом він водій. Працював водієм автомашини в м. 

Володимир-Волинську. 

в) 1988 року вступила до середньої школи №298 м. Києва, у якій навчалася 

протягом трьох років. 

г) Школа розташовується за адресою: вул. Мельникова, 39, Київ – 119,04119. 

 

2. У якому рядку наведено невідредагований фрагмент характеристики? 



а) Упродовж двох років обіймає посаду провідного економіста. 

б) Сумлінно ставиться до виконання службових обов’язків. 

в) Отримав друге місце в районній олімпіаді по математиці. 

г) досконало володіє англійською мовою. 

 

3. Вкажіть, яку назву має документ про особисті та професійні дані, 

що складається для пошуку вакансії: 

а) доповідна записка; 

б) звіт; 

в) автобіографія; 

г) резюме. 

 

4. Вкажіть, яка інформація про особу надається у її характеристиці: 

а) оцінка її ділових і моральних якостей; 

б) інформація про сімейний стан; 

в) інформація про хобі та захоплення; 

г) основні події з біографії особи. 

5. Прочитайте уривок із тексту документа. Визначте вид цього 

документа. 

Досвід роботи: Упродовж 2008 року працювала на посаді коректора газети 

«Урядовий кур’єр». Мала досвід редагування авторських текстів англійською 

мовою, корегування текстів, написаних українською мовою. 

На замовлення Міністерства освіти і науки України опрацювала написану 

російською та англійською мовами книгу «Культура на межі тисячоліть». 

             а) автобіографія; 

             б) резюме; 

             в) заява; 

              

6. Нормативним є таке слововживання: 

а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет; 

б) вакансія, написати автобіографію, імунітет; 

в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет. 

 

7. До документів щодо особового складу належать: 

а) Заява, трудовий договір, доручення; 

б) автобіографія, резюме, розписка; 

в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка; 

г) розписка, доручення, довідка. 

 

8. Наказ щодо особового складу – це: 

а) розпорядчий документ, що регламентує прийняття на роботу, звільнення, 

переміщення, відрядження, відпустки працівників; 

б) правовий акт, що приймається вищим й деякими центральними органами 

колегіального управління та стосується кардинальних проблем; 

в) правовий акт, що викидається установою, закладом з метою регламентації 



організаційно-правового статусу працівника, його обов’язків, прав, 

відповідальності й забезпечення належних умов для ефективної праці. 

 

9. В автобіографії відомості подаються в: 

а) будь-якій послідовності; 

б) послідовності, яку визначає сама особа; 

в) хронологічній послідовності. 

 

10. Резюме – це: 

а) опис свого життя; 

б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й 

спеціального стажу; 

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову 

діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. 

 

11. За походженням характеристика належить до: 

а) офіційного документа; 

б) особистого документа; 

в) типового документа. 

 

12. Автобіографія – це: 

а) документ, в якому фіксуються автобіографічні відомості; 

б) документ, в якому особа у хронологічній послідовності описує своє життя; 

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову 

діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. 

 

13. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється: 

а) під час звільнення працівників; 

б) під час оформлення на роботу та для участі в певному конкурсі; 

в) під час відрядження. 

 

14. У тексті резюме зазначають такі відомості: 

а) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище, ім’я, по батькові, 

мета складання резюме; 

б) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, 

склад сім’ї, зріст, вік; 

в) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, 

знання мов, контактний телефон. 

 

15. Трудова книжка – це: 

а) обов’язків документ особової справи працівників установи, в якому 

фіксуються автобіографічні відомості; 

б) головний документ, що підтверджує трудову діяльність громадян і 

служить для встановлення їх стажу. 

 



16. Характеристика – це: 

а) опис життя працівників; 

б) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову 

діяльність та професійні успіхи особи, яка його складає; 

в) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. 

 

17. У якому рядку закінчення іменників у формі родового відмінка однини 

записано правильно? 

а) розуму, болю, виступу, поля, парламенту; 

б) приятелю, туману, тижня, коридору, зошита; 

в) кисню, Ватикану, вокзалу, трамвая, горизонту; 

г) берегу, трикутника, вівторка, спирту, гектару. 

 

18. У якому рядку закінчення іменників у формі кличного відмінка 

записано правильно? 

а) Віталіє, Богдане, маляре, вчителю, тату; 

б) Ганно, Маріє, земле, сестро, Миколе; 

в) Соломіє, соколе, Іллє, діду, Геннадію; 

г) бвтьківщино, крає, зірко, Наталю, мріє. 

 

19. Оберіть рядок, у якому правильно визначене закінчення поданих 

іменників у родовому відмінку однини: колектив, гурт, хор, оркестр: 

а) закінчення –у мають іменники, що позначають збірні поняття; 

б) закінчення –а мають іменники, що позначають сукупність предметів; 

в) закінчення –а мають іменники, що позначають назви осіб та істот; 

г) закінчення –а мають іменники, що позначають назви осіб, власні імена та 

прізвища. 

 

20. Оберіть рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка 

записані правильно: 

а) радістю, віссю, тінню, нехворощщю, височінню; 

б) матір’ю, якістю, жовчю, подорожжю, ніччю; 

в) верф’ю, сіллю, любов’ю, вістю, розкішшю; 

г) повістю, Россю, кров’ю, пристрастю, пам’яттю. 

 

Теми рефератів: 

1. Сучасні етикетні мовні формули звертання у професійному 

спілкуванні 

2. Культура ведення ділових дискусій. 

3. Мовний етикет: традиції і сучасність. 

4. Мовна культура – дзеркало духовної культури. 

 

Індивідуальні завдання: 

1. Подані іменники поставте у родовому відмінку однини, поясніть їх 

правопис. 



Юрист, генерал, свідок, суд, висновок, закон, район, квартал, власник ректор, 

термін, відповідач, строк, покупець, шлях, позов, керівник, центр, телефон, 

лист, процес, предмет, договір, ринок, вівторок, менеджер, режим, суб’єкт, 

фонд. 

 

2. Подані власні географічні назви запишіть у родовому відмінку і 

побудуйте з ними речення. 

Кременчук, Миргород, Кіровоград, Житомир, Чернігів, Конотоп, Коростень, 

Ужгород, Хорол, Ірпінь, Південний Буг. 

 

3. Складіть речення, використовуючи подані слова та 

словосполучення. Введіть їх у текст характеристики. 

Громадськість, старанність, характеристика, ретельно, активний, 

неоформлений, позитивний, за власним бажанням, пасивний, старанний, 

серйозний, справедливий, висловлювати свою думку, дисциплінований, 

енергійний, повага, економний. 

 

4. Напишіть психолого-педагогічну характеристику студента, з яким 

навчаєтесь в одній групі. Назвіть основні реквізити характеристики. 

 

5. Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме, 

запишіть правильно, складіть з ними речення, характерні для цих документів. 

На протязі, підвищення в посаді, робота по сумісництву, по закінченню, 

поступити в, приймати участь, працюю в якості економіста, написати свою 

власну автобіографію. 

 

Рекомендована література: 

1. Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного 

спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. 

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – 

Київ, 2000. 

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид. доповн. – 

Харків, 2003. 

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – Київ, 2000. 

5. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. –

Київ, 1995. 

6. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. – 2-е вид., перероб. – 

Київ, 1984. 

7. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ Бирик с.П., 

Михно І.П., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К., 1997. 

 

 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

Тема: Обліково-фінансові документи 

1. Обліково-фінансові документи. 

2. Особливості використання іменників та прикметників у ділових 

паперів. 

3. Офіційне та особисте доручення, розписка, акт. 

 

Контрольні питання: 

- Які документи належать до обліково-фінансових документів? 

- Які реквізити має службове доручення? 

- Який термін дії мають офіційні доручення? 

- Які основні реквізити містить доручення? 

- Хто завіряє підпис того, хто доручає? 

- Які дії вона підтверджує? 

- У яких випадках підпис особи, що дає розписку, засвідчується 

нотаріальною конторою? 

- Що таке акт? 

- Хто його складає? 

- У яких випадках складається акт? 

- Які дві частини має акт? 

- Які основні реквізити містить акт? 

- Що таке розписка? 

Які дії вона підтверджує? 

Які основні реквізити містить розписка? 

Які особливості використання іменників та прикметників у документах? 

 

Тестові завдання: 

1. За обсягом фіксованих відомостей протоколи поділяються на: 

а) стислі, повні, стенографічні; 

б) особисті, службові; 

в) прості, складні. 

 

2. Список – це: 

а) перерахування предметів, осіб і об’єктів, на які поширюються певні норми 

й вимоги; 

б) перелік, зведення статистичних відомостей, розташованих у певному 

порядку й за грифами; 

в) реєстрація предметів, осіб, документів. 

 

3. Акт – це: 

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з 

діяльністю установ, підприємств та окремих осіб; 

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - 

передавання документів, грошей, матеріальних цінностей; 

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право 



іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності. 

 

4. Текст акта має дві частини: 

а) вступну й основну; 

б) вступну й закінчену; 

в) вступну й констатуючу. 

 

5. Найпоширенішим серед списків є: 

а)  хронологічний список; 

б) зворотний; 

в) алфавітний. 

6. У констатуючій частині акту вказують: 

а) документ чи усне розпорядження особи, що стали підставою для його 

складання; 

б) мету та завдання акту та перелічують осіб, які його склали; 

в) мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують 

встановлені факти. 

 

7.  У якому рядку одне із наведених пар слів неможливе в літературній мові? 

а) зал - зала, манжет – манжета, адрес – адреса; 

б) клавіш – клавіша, відпуск – відпустка, жираф – жирафа; 

в) перифраз – перифраз, африкат – африката, спазм – спазма; 

г) генезис – генеза, голубінь – голубизна, роль – роля. 

 

8. Укажіть, які слова та вирази можуть вживатися в офіційно-діловому стилі: 

а) згідно з наказом, прошу надати, відповідальність покладається на; 

б) грайливо-ніжний, найцікавіші сни, пурхав, як метелик; 

в) ледве причвалав, викликала історичка, чого втелющився; 

г) перевірка знань, рекомендована література, класифікація. 

 

9.Таблиця – це: 

а) перелік, зведення статистичних відомостей, розташованих у певному 

порядку й за грифами; 

б) реєстрація предметів, осіб, документів; 

в) угода, що укладається між організаціями. 

 

10.Укажіть, які слова та вирази можуть вживатися в офіційно-діловому стилі: 

а) згідно з наказом, прошу надати, відповідальність покладається на; 

б) грайливо-ніжний, найцікавіші сни, пурхав, як метелик; 

в) ледве причвалав, викликала історичка, чого втелющився; 

г) перевірка знань, рекомендована література, класифікація. 

 

11. У якому  рядку неправильно підібрані українські відповідники при 

перекладі? 

а) абонентский ящик – абонентська скринька, бедность мысли – убогість 



думки, грецкий орех – волоський горіх, духовное завещание - духівниця, 

звонить по телефону - телефонувати; 

б) без задних ног – не чуючи під собою ніг, во весь дух - щодуху, забубенная 

голова - шибайголова, на произвол судьбы - напризволяще, птица высокого 

полета – велике цабе; 

в) в одиночестве – у (на) самоті, совпадать - збігатися, предпосылка - 

передумова, во главе – на чолі, во вред – на шкоду; 

г) выписка из протокола – виписка з протоколу, отложить заседание – 

відложити засідання, благодаря поддержке – дякуючи підтримці, 

действующий закон – діючий закон, крайние меры – крайні міри. 

 

12. За походженням розписки поділяються на: 

а) внутрішні й зовнішні; 

б) особисті й службові; 

в) організаційні й розпорядчі. 

 

13.  Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказують: 

а) адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує; 

б) адресу й місце роботи того, хто їх отримує; 

             в) номер і серію паспорта, освіту того, хто їх отримує. 

 

14.  Офіційні доручення можуть бути: 

а) разовими, загальними, постійними; 

б) разовими, спеціальними, загальними; 

в) спеціальними, загальними, тимчасовими. 

 

15.  Доручення – це: 

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, повязані з 

діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;  

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - 

передавання й отримання документів, грошей чи матеріальних цінностей; 

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право 

іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності. 

 

16.  Розписка й доручення за призначенням належать до: 

а) обліково-фінансових документів; 

б) інформаційних документів; 

в) договірних документів. 

 

17.  Реквізити особистого доручення6 

а) штамп, номер, дата, назва виду документа, текст, зразок підпису особи, 

якій видано доручення, підпис керівника установи, печатка; 

б) назва документа, текст, дата, підпис особи, яка склала доручення, 

завірення підпису; 

в) назва документа, тематичний заголовок, основна частина. 



18.  Розписка оформляється: 

а) машинописним способом в одному примірнику; 

б) від руки в одному примірнику; 

в) від руки в двох примірниках. 

 

19. У якому рядку всі слова пишуться разом? 

а) народно/поетичний, держ/замовлення, місце/знаходження, 

кисло/молочний; 

б) народно/демократичний, екс/президент, міно/носець, кисло/солодкий; 

в) народно/комедійний, виставка/ярмарок, класично/традиційний, 

місце/зростання; 

г) народо/населення, бензо/покажчик, науково/виробничий, 

молоко/приймальний. 

 

20. У якому рядку всі слова пишуться через дефіс? 

а) науково/фантастичний, рута/мята, пів/Європи, синьовато/рожевий; 

б) науково/освітній, гора/Сапун, пів/яблука, біло/чорний; 

в) науково\популярний, льон/довгунець, ліберально/демократичний, 

синьо/окий; 

г) науково/доведений, художник/модельєр, фруктово/овочевий, 

молоко/переробний. 

Теми рефератів: 

1. Культура мови і мовна норма. 

2. Етикет керівника і підлеглого. 

3. Особливості службового етикету у зарубіжних країнах. 

4. Невербальні засоби комунікації. 

 

 

Індивідуальні завдання: 

1. Від поданих слів утворіть складні прикметники. Складіть з ними 

речення, характерні для офіційно-ділового стилю. 

Промисловий, торговельний, вузький, фаховий, східний, український, 

фінансовий, промисловий, господарський, договірний, широкий, відомий, 

науковий, технічний, приватний, власницький. 

 

2. Виправте, де це потрібно, помилки у написанні слів. Запишіть 

правильно. 

Світлокопіювальний, кредитно банковий, кисло-молочний, історично 

необхідний, задньо-піднебінний, історико документальний, інтонаційно 

виділений, захисно-очисний, житлово-орендний, інтенсивно забарвлений, 

дослідно виробничий, довго-терміновий, військовобудівельний, валютно-

фінансовий, морально-стійкий. 

 

3. Виправте помилки в оформленні доручення. 

 



Доручення 

 

Я, Вакарчук Олексій Дмитрович, доручаю Радченку Сергію Олександровичу 

одержати в касира належну мені зарплату за жовтень 2009р. 

22.10.2009р.                                                                 Вакарчук О.Я. 

Підпис викладача О.Д.Вакарчука 

Засвідчую                                                                    Семенюк Н.М. 

 

4. Використовуючи прислівники та прислівникові сполучення, 

складіть: 

а) доручення на придбання канцелярського приладдя; 

б) розписку про одержання з магазину «Канцтовари» канцелярського 

приладдя. 

 

5. Запишіть слова, знявши риску. Поясніть їх правопис. 

Мікро/вольт, пів/документа, магнітолог/астроном, діло/водство, звуко/знімач, 

вугле/вод, пів/Києва, член/кореспондент, віце/консул, грам/молекула, 

вчитель/словесник, генерал/лейтенант, макро/економіка, агро/промисловість. 

 

Рекомендована література: 

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – 

Київ, 2000. 

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. 

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид.,доповн. – 

Харків, 2003. 

4. Коваль А.П. Ділове спілкування. – Київ, 1992. 

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982. 

6. Казачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. –    

        Київ, 1993. 

7. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996. 

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. -  київ, 2000. 

9. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім.   

        О.О.Потебні, Ін-т української мови. – Київ, 1998. 

10.   Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П.,  

Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – Київ, 1997. 
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Тема: Господарсько-договірні документи 

1. Господарсько-договірні документи. 

2. Особливості узгодження географічних та інших назв з 

означувальним словом в офіційно-діловому мовленні. 

3. Правопис складних слів. 

4. Договір. Типи договорів. Контракт, трудова угода. 

 

Контрольні питання: 

- Які документи належать до господарсько-договірних? 

- Що таке договір? 

- Між ким укладається договір? 

- Які є типи договорів? 

- Які реквізити повинен мати договір? 

- За яких умов договір вважають укладеним? 

- Що таке контракт? 

- Які реквізити має контракт? 

- Яка різниця між трудовим договором і контрактом? 

- Що таке трудова угода? 

- Між ким укладається трудова угода? 

- Які Реквізити містить трудова угода? 

- Як узгоджуються географічні назви та інші назви з означувальним 

словом в офіційно-діловому мовленні? 

- Коли складні іменники, прикметники пишуться разом та через дефіс? 

- Як пишуться та відмінюються складні кількісні та порядкові 

числівники? 

- Як пишуться складноскорочені слова? 

 

 

Тестові завдання: 

1. Офіційно-діловий стиль – це: 

а) мова ділових паперів; 

б) єдність художніх образів і форм їх вираження; 

в) письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя. 

  

2. Основною ознакою офіційно-ділового стилю є: 

а) вживання побутової лексики; 

б) широке використання емоційно забарвленої лексики; 

в) наявність реквізитів, що мають певну черговість. 

 

3. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають: 

а) двозначності тлумачення змісту; 

б) точності формулювань, документації тверджень; 



в) суто розмовної лексики. 

 

4. Контракт укладається: 

а) тільки на певний період; 

б) на невизначений термін; 

в) на період виконання певної роботи. 

 

5. Трудовий договір – це: 

а) угода між особою, що наймається на роботу, те керівником установи; 

б) договір, за яким підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт; 

в) договір, за яким установа зобов’язується в певні терміни передати іншій 

установі у власність свою продукцію. 

 

 

6.  Контракт може бути змінений: 

а) керівником установи; 

б) тільки за угодою сторін; 

в) особою, що наймається на роботу. 

 

7. Контракт набуває чинності: 

а) з моменту його укладання; 

б) з моменту його підписання обома сторонами або з дати, обумовленої 

сторонами у контракті; 

в) з дати підписання його керівником. 

 

8. Накладна – це: 

а) документ, за яким організація и окрема особа надає право іншій особі від її 

імені здійснювати певні юридичні чинності; 

б) письмове підтвердження певної дії, яка мала місце; 

в) документ, що дає право на отримання, відправлення вантажів чи 

матеріальних цінностей. 

 

9. Контракт – це: 

а) письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну 

або припинення господарських взаємовідносин; 

б) форма трудового договору, в якому термін його дії, права й обов’язки та 

відповідальність сторін встановлюються угодою договору; 

в) договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення 

асоціації. 

 

10. Договір вважають укладеним тоді, коли: 

а) сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово; 

б) сторони дійшли згоди усно з усіх пунктів; 

в) його затвердила вища інстанція. 

 



11. Договір – це: 

а) розпорядчий документ; 

б) документ, у якому зафіксовано угоду про встановлення ділових відносин 

між двома чи кількома партнерами; 

в) юридичний акт; 

г)службовий документ, у якому викладено вимоги щодо поведінки, дій 

службовця. 

 

12. У якому  рядку неправильно підібрані українські відповідники при 

перекладі? 

а) абонентский ящик – абонентська скринька, бедность мысли – убогість 

думки, грецкий орех – волоський горіх, духовное завещание - духівниця, 

звонить по телефону - телефонувати; 

б) без задних ног – не чуючи під собою ніг, во весь дух - щодуху, забубенная 

голова - шибайголова, на произвол судьбы - напризволяще, птица высокого 

полета – велике цабе; 

в) в одиночестве – у (на) самоті, совпадать - збігатися, предпосылка - 

передумова, во главе – на чолі, во вред – на шкоду; 

г) выписка из протокола – виписка з протоколу, отложить заседание – 

відложити засідання, благодаря поддержке – дякуючи підтримці, 

действующий закон – діючий закон, крайние меры – крайні міри. 

 

13. Визначте, чим є частина протоколу, необхідна для вирішення 

окремого питання: 

а) актом; 

б) звітом; 

в) темою; 

г) витягом. 

14. Протокол загальних зборів підписують: 

а) керівник установи і секретар; 

б) голова зборів і керівник структурного підрозділу; 

в) голова зборів і секретар. 

 

15. За обсягом фіксованих відомостей протоколи поділяються на: 

а) стислі, повні, стенографічні; 

б) особисті, службові; 

в) прості, складні. 

 

8. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку 

денного, називається: 

а) витягом з протоколу; 

б) стислим протоколом; 

в) коротким протоколом. 

 



9. Питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції, 

становлять: 

а) порядок денний; 

б) повістку денну; 

в) питання протоколу. 

 

18. Укажіть, які слова та вирази можуть вживатися в офіційно-діловому 

стилі: 

а) згідно з наказом, прошу надати, відповідальність покладається на; 

б) грайливо-ніжний, найцікавіші сни, пурхав, як метелик; 

в) ледве причвалав, викликала історичка, чого втелющився; 

г) перевірка знань, рекомендована література, класифікація. 

 

Теми рефератів: 

1. Етапи становлення і розвитку української мови. 

2. Стандартні вислови як явище писемного ділового мовлення. 

3. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення в діловій мові. 

4. Національно-мовні особливості слів-звертань у європейських народів. 

 

Індивідуальні завдання: 

1. Пригадайте і запишіть географічні назви, що складаються: з 

прикметника та іменника, з двох іменників. Побудуйте з ними речення. 

Прокоментуйте їх правопис. 

 

2. Провідміняйте географічні назви та поясніть їх правопис. 

Полтава, Черкаси, Чигирин, Канів, Житомир, Переяслав-Хмельницький, 

Бориспіль, Умань, Дніпро, Десна, Тетерів, Макарів. 

 

3. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс. 

Член/кореспондент, пів/Одеси, приємно/здивований, широко/доступний, 

екс/премєр/міністр, історико/філософський, по/батьківськи, де/не/де, 

Аби/куди, кінець/кінцем. 

 

4. Використовуючи складнопідрядні речення, складіть договір: 

а) між підприємствами, установами, організаціями про спільну діяльність; 

б) договір на участь у виставці, ярмарку. 

 

5. Визначте документ за поданими рек5візитами. Відповідь обґрунтуйте. 

Назва документа. 

Дата і місце його укладання. 

Перелік сторін, що укладають цей документ. 

Зміст документа із зазначенням обов’язків 

Юридичні адреси сторін. 

Підпис сторін. 

Печатка установи чи організації. 



 

6. Перекладіть українською мовою. 

Не явился из-за юолезни, поехать в командировку, действовать в 

соответствии с правилами, в течение двух часов, читать на украинском 

языке, на следующий день, принять во внимание, в адрес, при любой погоде, 

поступить в университет. 

 

Рекомендована література: 

1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посібник 

для студентів аграрних вищих закладів та коледжів. –Вінниця: Нова книга, 

2003. 

2. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – К.: 

Центр навч. літератури, 2007. 

3. Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного 

спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. –К.: Каравела, 2007. 

4. Шевчук С.В., Кабишш О.О. Практикум з українського ділового 

мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. 

5. Глущик С.В. та інш. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. Для вищих та 

середніх спе. Навч. закладів, -4-те вид. переобл. і доповнене. – К.: 

Видавництво А.С.К., 2003. 

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. –К., 2000. 
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Тема: Організаційні та розпорядчі документи 

1. Особливості використання числівників у ділових паперах. 

2. Організаційні документи: статут, положення, інструкція, правила. 

3.  Розпорядчі документи: вказівка, наказ, постанова, розпорядження. 

4. Особливості використання дієслівних форм та займенників у ділових 

паперах. 

 

Контрольні питання: 

- Які особливості використання числівників у документах? 

- Як вводяться в документи багатозначні цифрові дані? 

- Які слова стоять після один (а,е) та перший (а,е)? 

- Які документи за призначення належать до організаційних? 

- Що таке статут? 

- Які документи створюються на основі статуту? 

- На які види поділяються статути? 

- Що таке положення? 

- Які реквізити містить формуляр положення? 

- Хто готує текст Положення про структурний підрозділ? 

- Де зберігаються оригінали положення? 

- Що таке інструкція? 

- На які розділи поділяється текст Посадової інструкції? 



- Що зазначають у розділі «відповідальність»? 

- Хто підписує посадову інструкцію? 

- Що таке правила? 

- На які види поділяються Правила внутрішнього розпорядку? 

- Які документи належать до розпорядчих? 

- Яким словом починається текст вказівки і як воно друкується? 

- Що є різновидом вказівки? 

- Яких питань стосується наказ? 

- Які вимоги існують до викладу тексту наказу? 

- Коли видаються організаційні накази? 

- Що таке постанова? 

- З кількох частин складається текст постанови? 

- Що перераховується у кожному пункті постанови? 

- Хто підписує постанову? 

- Який термін дії має розпорядження? 

- В якій частині вказується мета або причини видання розпорядження? 

 

Тестові завдання: 

1. У якому рядку всі словосполучення вживаються тільки в 

професійному мовленні? 

а) брати слово, брати на себе відповідальність, брати кредит, брати до серця, 

брати зобов’язання. 

б) мати на меті, мати намір, мати інтерес, мати рацію, мати сина. 

в) надавати підтримку, надавати допомогу, надавати інформацію, надавати 

ляпасів. 

г) обіймати посаду, впроваджувати у виробництво, відшкодовувати збитки, 

порядок денний, за вимогою керівництва. 

 

2. Положення – це; 

а) правовий акт, що приймається місцевими радами, держадміністрацією; 

б) правовий акт управління державного органу; 

в) правовий акт, який визначає основні правила організації й діяльності 

державних органів, структурних підрозділів органу; 

 

3. Положення бувають: 

а) типові і індивідуальні; 

б) офіційні й особисті; 

в) повні, стислі, стенографічні; 

г) службові й особисті. 

 

4. Посадова інструкція – це: 

а) службовий документ; 

б) документ, що визначає організаційно-правове становище працівника у 

структурному підрозділі, що забезпечує умови його ефективної праці; 

в) юридичний акт; 



г) розпорядчий документ. 

 

5. Юридичний акт, який є зведенням правил, що регулюють діяльність 

установ, товариств, громадян, права та обов’язки в певній сфері державного 

управління або господарської діяльності – це: 

а) акт; 

б) контракт; 

в) договір; 

г) статут. 

 

6. До розпорядчих документів відносять: 

а) положення, інструкція, статут; 

б) доручення, розписка, акт; 

в) вказівка, наказ, постанова, розпорядження, ухвала; 

г) оголошення, запрошення, доповідна записка 

 

7. Текс указівки поділяється на 2 частини: 

а) констатуюча, резолюційна 

б) констатаційну (вступну) та розпорядчу; 

в)  вступна та головна; 

г) вступна та констатуюча. 

 

7. Підписувати вказівку має право: 

а) голова, секретар; 

б) голова засідання; 

в) секретар; 

г) перший керівник підприємства (установи), його заступник. 

 

8. Наказ – це: 

а) документ на підтвердження певної події, факту; 

б) документ, що видається керівником підприємства чи установи на правах 

єдиноначальності і в межах своєї компетенції; 

в) документ нарад, обговорень, де фіксуються місце, число та мета 

проведення нарад, зборів; 

г) письмове прохання, оформлене за певним зразком. 

 

9.  Накази поділяють на 2 групи: 

а) про особовий склад та із загальних питань; 

б) про особовий склад та ініціативні накази; 

в) ініціативні накази та на виконання розпоряджень вищих органів; 

г) про особовий склад та індивідуальні. 

 

10.  Документ, що входить до протоколу чи додається до нього, або ж 

може бути оформлений як витяг із протоколу – це: 

а) акт; 



б) постанова; 

в) наказ; 

г) вказівка. 

 

12.  Розпорядження – це: 

а) документ, у якому особа висловлює свої думки; 

б) документ, що містить і підтверджує інформацію про факти чи події; 

в) правовий акт управління державного органу; 

г) документ колегіальних органів, нарад, обговорень. 

 

13. Ухвала – це: 

а) угода між особою, що наймається на роботу; 

б)документ, за яким надається право на отримання чи відправлення вантажів 

чи матеріальних цінностей; 

в) документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, 

товарів; 

г) правовий акт, що приймається місцевими радами, держадміністраціями, 

виконавчими комітетами. 

 

14. Догові про спільну діяльність – це: 

а) договір, що спрямований на організацію асоціації, малих підприємств, 

комерційних банків; 

б) договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників його; 

в) договір, що укладається між двома й більше організаціями для проведення 

спільних робіт. 

 

15.  Установчий договір – це: 

а) договір, що спрямований на організацію асоціацій, малих підприємств, 

комерційних банків; 

б) договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх його учасників; 

в) договір, що укладається між двома організаціями для проведення спільних 

досліджень. 

16.  У якому рядку сполуки числівника з іменником записано правильно? 

а) чотири ясеня, шістнадцять комп’ютерів, кілька місяців, мільйон гривень, 

дві з половиною години; 

б) перше лютого, п’ять кілограмів, нуль одиниць, одна друга гектара, сорок 

другий день; 

в) два стільця, одна книжка, тисяча тонн, дві восьмих урожаю, троє учнів; 

г) з Восьмим Березнем, три пущі, вісім дівчат, півтора року, троє квіток. 

 

17.  У якому рядку правильно записано числівники у формі орудного 

відмінка? 

а) п’ятьомастами шестидесятьма вісьма,; 

б) чотиристами сімдесятьма трьома; 

в) двостами дев’яностами чотирма; 



г) вісьмомастами вісімдесятьома одним. 

 

18.  У якому з поданих рядків словосполучення записано правильно? 

а) розмовляли з дев’яносто студентами, дипломи вручали сто випускникам, 

підручників не хватило сорок учням; 

б) розмовляли з дев’яноста студентами, дипломи вручали стам випускникам, 

підручників не хватило сорока учням; 

в) розмовляли з дев’яноста студентами, дипломи вручали ста випускникам, 

підручників не хватило сорока учням; 

г) розмовляли з дев’яностами студентами, дипломи вручали стам 

випускникам, підручників не хватило сорока учням. 

 

19.  Як відмінюються складені кількісні числівники, наприклад: сімсот 

дев’яносто? 

а) У складених числівниках змінюється лише остання складова частина; 

б) у складених числівниках відмінюється кожна частина; 

в) складені числівники не відміняються; 

г) змінюється тільки перша складова частина. 
 
 

Теми рефератів: 

1. «Слово – теж вчинки» (А.Франс). 

2. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу. 

3. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення. 

4. Вживання «по батькові»: традиції та сучасний етикет взаємин. 

 

Індивідуальні завдання: 

1. Розкрийте дужки. Обґрунтуйте зв'язок числівника з іменником. 

234 (студент), 2,5 (відсоток), 1000 (кілометр), 70 (слухач), 920 (гривня), 2 

(стаття), 7 (варіант), 58 (депутат), 14 (примірник). 

 

2. Відредагуйте подані нижче словосполучення слів, запишіть правильні 

варіанти. 

Грошова субсидія на суму в 11 гривень; книжки кількістю 9 екземплярів; 

допомога розміром у 5 мільйонів доларів; відстань у 700 км; на першім етапі; 

самий перший проект; більша половина працівників; в однім варіантів; 

півтори гривні; один запит розглянули 5.05.2009, а другий – 8.09.2009. 

3. Допишіть документ, дотримуючись правил оформлення. 

Призначити: Гладченка Михайла Івановича на посаду викладача хімії з 12 

грудня 2009р. з тижневим навантаженням 16 годин. 

 

4. Напишіть «Правила внутрішнього розпорядку студентів, що 

проживають в гуртожитку». 

 



5. Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у відповідній 

формі. 

(Наш) підприємство має (свій) пансіонати відпочинку, оздоровчо-

профілактичний санаторій. Експеримент (ваш) фірми не дав (жодний) 

результат. На (скільки) заводах проведено інвентаризацію меблів. 

(Наш) група працювала в цеху до (сам) вечора. У відрядженні (наш) фермери 

(дещо) навчились. Всі приклади призвели на (чиїсь) машинах. 

 

Рекомендована література: 

1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – Київ, 2003. 

2. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. – 2-е вид., перероб. – К., 

1984. 

3. Бабич Н.Д.Основи культури мовлення. – Львів, 1990 

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 40те вид. доповн. – 

Харків, 2003. 

5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2000. 

6. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – 

К., 1993. 

7. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – К., 

1999. 

8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бабик С.П., 

Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К., 1997. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8 

Тема: Синтаксис усного і писемного мовлення 

1. Особливості синтаксису ділового мовлення. 

2. Порядок слів у реченні, однорідні члени речення, координація 

присудка з підметом, складні випадки керування. 

3. Особливості використання прийменника по у ділових паперах. 

4. Доповідна записка, пояснювальна записка. 

 

Контрольні питання: 

- Що вивчає розділ граматики «Синтаксис»? 

- Завдяки чому досягається чіткість і логічність тексту? 

- Чим відрізняється синтаксис ділових паперів? 

- Які особливості має характер побудови тексту у писемному діловому 

стилю? 

- Яка перевага використання у діловому мовленні розщеплених 

присудків? 

- Що надають діловим документам дієприслівникові та 

дієприкметникові звороти? 

- Який порядок слів є однією з особливостей побудови речення в 

офіційно-діловому стилі мови? 

- Чи змінюється зміст речення зі зміною порядку слів? 



- Що забезпечує правильна побудова однорідних рядів? 

- Які особливості координації присудка з підметом? 

- Які Ви знаєте складні випадки керування, що можуть призвести до 

помилок? 

- Якими конструкціями перекладається прийменник по в українській 

мові? 

- Що таке доповідна записка? 

- Які типи доповідних записок розрізняють? 

- Що таке пояснювальна записка? 

- Які реквізити містять доповідна та пояснювальна записки? 

 

Тестові завдання: 

1. У якому рядку подано ненормативні конструкції, уживані в листах? 

а) Високоповажний Ігоре Степановичу!; вважаємо за доцільне; незважаючи 

на неодноразові нагадування; відповідно до Вашого прохання; маючи нагоду, 

повідомляємо; 

б) ми уважно ознайомилися з каталогом; маємо надію зустрітися 

найближчим часом; просимо надіслати новий прейскурант; вдячні за 

запрошення; ми не маємо змоги; 

в) сподіваємося, що наша праця буде плідною; завдяки Вашій підтримці; 

чекаємо Вашої згоди; ми дійшли висновку; доводимо о Вашого відома; 

г) завіряємо Вас; вважаємо необхідним; згідно нашої домовленості; 

посилаємо за адресою; заказний лист; 

 

2. Вкажіть, у якому рядку вжито неправильну прийменникову форму. 

а) ставити за провину, по формі, за таких обставин, з математики, витяг з 

протоколу; 

б) залучати до роботи, за всякої погоди, за два кроки, о сьомій годині, на 

захист. 

в) на адресу, на виплату, на замовлення, прийти у справі, не під силу. 

г) зайти до кімнати, на його користь, щодо використання, українець за 

походженням, через хворобу. 

 

3. Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратами оригіналу, 

- це: 

а) витяг; 

б) відпуск; 

в) дублікат; 

г) оригінал. 

 

4. Точне знакове відтворення змісту оригіналу – це: 

а) копія; 

б) відпуск; 

в) витяг; 

 



5. Документ на ім’я керівника установи, в якому повідомляється про 

певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або 

взятих на себе зобов’язань – це: 

а) довідка; 

б) звіт; 

в) доповідна записка. 

 

6. У якому випадку допущено помилку при побудові словосполучень? 

а) розбіжності з питань, звести нанівець, спільне підприємство, відповідач у 

справі, чинити опір; 

б) обопільна угода, нагальна справа, скрутні обставини, громадська думка, 

орендні відносини; 

в) вжити термінові заходи, діяти всупереч пропозицій, сфотографуватися в 

анфас, оплачувати за проїзд, план з продажі м’яса; 

г) очолювати Раду, скористатися пропозицією, напередодні переговорів, 

сплата позики, триматися осторонь. 

 

7. Вкажіть яке з наведених речень потребує стилістичного редагування. 

а) ця газета має велику популярність у киян; 

б) у кафе великий попит на пирожні з клубничним джемом; 

в) яке уявлення склалося у вас про цього художника?; 

г) наша команда здобула ще одну вагому перемогу: 

 

8. Вкажіть яке речення побудоване неправильно. 

а) Роман Куліша займає в українській літературі особливе місце; 

б) Подивившись кінофільм «Чорна рада», мені стало зрозуміло суть 

однойменного роману Пантелеймона Куліша; 

в) Історична правда поєднується в романі з творчим домислом письменника; 

г) Головний конфлікт роману – боротьба за гетьманську булаву між Сомком і 

Брюховецьким. 

 

9. У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі готові словесні 

формули: 

а) у відповідності до, згідно, взяти участь; 

б) відповідно до, згідно з, взяти участь; 

в) відповідно, згідно з, приймати участь. 

 

10. Укажіть, які слова та вирази можуть вживатися в офіційно-діловому 

стилі: 

а) згідно з наказом, прошу надати, відповідальність покладається на; 

б) грайливо-ніжний, найцікавіші сни, пурхав, як метелик; 

в) ледве причвалав, викликала історичка, чого втелющився; 

г) перевірка знань, рекомендована література, класифікація. 

 

11. У якому рядку всі слова пишуться разом? 



а) на/в/коло, на/при/кінці, ніби/то, у/наслідок, мов/би; 

б) з/за, де/не/де, одним/одна, на/слово, що/до; 

в) по/справжньому, із/під, по/сусідськи, тишком/нишком, на/право; 

г) по/перше, казна/коли, пліч/о/пліч, ад/же, в/обмін. 

 

12. Оберіть рядок, у якому правильно визначено, як пишеться частка ні із 

займенниками: ні/з/ким, ні/до/кого, ні/при/кому, ні/в/чому: 

а) разом, бо частка ні із займенником завжди пишеться разом; 

б) окремо, бо між часткою і займенником є прийменник; 

в) окремо, бо частка ні із займенником завжди пишеться окремо; 

г) разом, бо між часткою і займенником стоїть прийменник. 

 

13. У якому рядку неправильно підібрано українські відповідники при 

перекладі? 

а) Планирование – планування; предприятие – підприємство; произдодство – 

виробництво; назначение – призначення; многочисленный – численний. 

б) Вовлекать в работу – залучати до роботи; принимать участие – брати 

участь; сдавать екзамены – складати екзамени. 

в) В значительной степени – в значній мірі; бывший директор – бувший 

директор; разработать мероприятия – розробити міроприємство; занимать 

призовые места – займати призові місця; самый лучший результат – самий 

кращий результат. 

г) В дальнейшем – надалі; исключение из правил – виняток з правила; 

следующий вопрос – наступне питання; указ вступил в силу – указ набрав 

чинності; на протяжении недели – протягом тижня. 

 

14.Виберіть правильні варіанти слововживання: 

а) оцінка по предметах, працюють по обраних спеціальностей, гід по 

магазинах; 

б) оцінка з предметів, працюють за обраними спеціальностями, гід по 

магазинах; 

в) оцінка по предметах, працюють за обраними спеціальностями, гід по 

магазинах. 

15. У якому рядку всі словосполучення стилістично правильні? 

а) діюче законодавство, вищий учбовий заклад, міроприємство, прожитковий 

мінімум, на слідуючий день; 

б) любий із студентів, підготувати тези, ухвалити рішення, поїхати у 

відрядження, конкурентноспроможна фірма; 

в) мова йдеться, невстигаючий учень, аркуш паперу, коншторис будівельних 

робіт, сучасна митниця; 

г) приймати участь, правильна відповідь, втілювати в життя, чергова печатка, 

на протязі року. 

ґ) колишній учитель, значні міри, проти ночі, краєвид з вікна, для годиться 

(про людське око). 

 



16. Яке з наведених речень містить синтаксичну помилку? 

а) У нашому магазині продається лише така побутова техніка, яка відповідає 

сучасним вимогам; 

б) Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні; 

в) Як слід підготувавшись до іспитів, ти не матимеш проблем; 

г) Успіхів великих досягли завдяки наполегливій праці учні нашого класу. 

 

17. Укажіть, яке з речень може належати до тексту офіційно-ділового 

стилю: 

а) Аудіювання передбачає три взаємопов’язаних види сприймання тексту: 

глобальне, докладне, критичне; 

б) Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української 

мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України (Конституція 

України); 

в) Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична 

пам'ять, найцінніше надбання віків… (О.Гончар); 

г) Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду 

нашого і тримає народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого 

духу (К.Мотрич). 

 

Теми рефератів: 

1. Телефонний мовний етикет. 

2. Інтонаційні засоби виразності усного ділового мовлення. 

3. Прийменник по у діловому мовленні. 

4. Культура мови – культура народу. 

 

Індивідуальні завдання: 

1. Перепишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних помилок. 

Він був поетом якого ми до того не/мали поетом для всіх поетом народним 

поетом гнобл…них але не/скорен…их. Наро…жен…ий матір…ю – 

кріпачкою і сам кріпак він став борцем р…волюціонером титанічної сили. 

Його оялися царі. Його жахались і см…ртельно не/навиділи кріпос…ники. 

Коли можновладні самодержавні кати ті що наповнили рудники Сибіру 

окутими в кайдани д…кабристами ті самі що зацькували Пушк…на і юного 

Л…рмонтова налившись новою злобою ввігнали криваві свої пазурі в молоду 

клекотливу душу (Ш,ш)евченкову коли перед ним лягла не/сходила ніч… 

муштри й солда…чини мабу(д,т)ь ті вінценосні кати вважали що відправили 

його в таку бе(з,с)вість звідки не/буде йому ворот…я. 

 

2. Перепишіть, вставляючи пропущені літери та розставляючи розділові 

знаки. 

З…лена трава ворушилася у воді а голубе небо не/рухомо л…жало в ній і 

коли довго д…витися на чисте водян…е бе…меж…я то здаєт…ся що 

голубий світ пер…в…рнувся  з/гори в/низ і стел…ться під твоїм ч…вном ще 

г…рніше й ще чарівні…й ніж на/справді. 



 

3. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою: 

Прийти по делу, по собственной воле, при любой погоде, в рассрочку, не по 

силам, по закону, приняться за работу, поставить в пример, по указанию, по 

всем правилам, принять во внимание, работать по схеме, войти в аудиторию, 

по заказу, добрый по природе, по истечению времени, войти в контакт, 

вопреки желанию. 

 

4. Напишіть пояснювальну записку про порушення трудової дисципліни 

студентами вашої групи. 

5. Напишіть доповідну записку про виконану роботу під час ІІІ 

трудового семестру. 

 

Рекомендована література: 

1. Зарицька М.І., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення: Практикум / 

За ред. А.П. Загнітка. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1997. 

2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1997. 

3. Дороніна М.С. Культура спікування ділових людей: Посібник для 

студентів гуманіт. Ф-тів ВНЗ. – К.: Вид. дім «КМ Асаdemia», 1997. 

4. Зубков М.П. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид. допов. – 

Харків, 2003. 

5. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Навч. посіб. – К.: 

Либідь, 1995. 

6. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – 

К.: Каравела, 2005. 

7. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. 

посібник для студентів ВНЗ. – К.: Вища шк., 1995. 

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Ділове українське мовлення: Практ 

посібник. – К.: Либідь, 1997. 

9. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник. – 

К.: МАУП, 1999. 

10.  Плотницька І.М., Козієвський О.І. Ділова українська мова. Робочий 

зошит: Навч. посібник. – Житомир: Полісся, 2005.   



Додаток 1 

Методичні рекомендації щодо написання 

і оформлення рефератів 

 

Написання і захист реферату є важливою формою самостійної 

діяльності студентів. У «Тлумачному словнику української мови» дається 

таке визначення: « Реферат - це доповідь на будь-яку тему, написана, 

зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел». 

У зв'язку з цим навчальний реферат з курсу «Українська мова за 

професійним спрямуванням» - це самостійна творча робота студента, що 

засвідчує його знання літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до 

вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні 

погляди студента і демонструє його вміння усвідомити актуальність теми.  

Структура реферату містить такі елементи: 

- титульна сторінка; 

- план; 

- вступ; 

- основна частина; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки 

 

 

  



Зразок оформлення титульної сторінки реферату 

Міністерство освіти і науки України 

Уманський національний університет садівництва 

 

 

 

Факультет економіки 

 і підприємництва 

 

Кафедра української 

 та іноземних мов 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Реферат з дисципліни 

 «Українська мова за професійним спрямуванням» 
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Вступ (у ньому відображається актуальність даної проблеми та  

важливість її розв'язання в контексті даної дисципліни) має обсяг 1-2 

друкованих  аркуші. Бажано, щоб початок був  яскравим і проблемним, який 

одразу приверне увагу читача або аудиторії. 

 

Основна частина може складатися з декількох параграфів, розділів,  

пунктів, кожен з яких повинен мати окрему назву, логічне завершення і    

починатися з нової сторінки. Обсяг основної частини складає не  менше 5  

друкованих аркуші. 

 

Висновки - це самостійна частина реферату, в якій слід підвести 

підсумки проведеної роботи, оцінити ступінь досягнення поставленої мети, 

узагальнити одержані дані та результати дослідження . Обсяг - 1-2  друковані 

аркуші. 

 

Список використаних джерел повинен містити достатню кількість 

опрацьованих джерел (не менше 5 праць) Список складають за алфавітом і 

пронумеровують. Відомості про використане джерело подають у такому 

порядку:  

 

Зразок; Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова   професійного 

спрямування: Навч. посібник 2-е вид.  К. Каравела. 2007. 

Презентування реферату повинно проходити 7-10 хвилин у вигляді 

доповіді. При вивченні навчальної дисципліни студент має право підготувати 

не більше 2-х рефератів. 

 

  



Додаток 2 

Орієнтовний перелік екзаменаційних питань  

з навчальної дисципліни «Українська мова» 

► Обґрунтувати, яким повинен бути документ. 

► Проаналізувати особливості прізвищ слов'янського походження в 

українській мові на відміну від російської. 

► Визначити, які закінчення мають іменники, власні та загальні назви у 

кличній формі та зверненнях. 

► Обґрунтувати правила вживання слів іншомовного походження в 

ділових паперах. 

► Обґрунтувати правила написання слів іншомовного походження. 

► Визначити, які є стилі мови та дати їм характеристику. 

► Визначити, які групи іменників чоловічого роду в родовому відмінку 

мають закінчення -а,-я . 

► Визначити, які групи іменників чоловічого роду в родовому відмінку 

мають закінчення - у, -ю. 

► Обґрунтувати за допомогою чого досягається загальна та текстова 

логічна послідовність. 

► Проаналізувати граматичні форми, що зустрічаються в ділових 

документах. 

► Обґрунтуйте мету використання дієприслівникових зворотів у ділових 

паперах. 

► Які синоніми і пароніми найчастіше зустрічаються в діловому 

мовленні? 

► Проаналізувати від чого залежить ефективність документа. 

► Від чого залежить літературна вимова. 

► Визначити вживання прийменника по в діловому мовленні. 

► Проаналізувати правопис та відмінювання географічних назв, що 

складаються із двох слів. 

► Обґрунтувати особливості використання іменників у ділових паперах. 

► Обґрунтувати особливості використання прикметників у ділових 

паперах 

► Визначити особливості узгодження географічних та інших назв з 

означувальним словом в офіційно - діловому стилі. 

► Обґрунтуйте особливості використання числівників у ділових паперах. 

► Обґрунтувати використання дієслівних форм у ділових паперах. 

► Визначити синтаксичні особливості ділових паперів. 

► Визначити головну ознаку літературно мови. 

► Визначити   загальні   вимоги   до   укладання   та   оформлення 

документів. 

► Визначити синонімічні багатства української мови. 

► Визначити основні вимоги до тексту документа. 

► Визначити найважливіші риси, які визначають діловий стиль. 


