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Пояснювальна записка 

Закон України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року та державні 

стандарти вищої освіти передбачають виділення в навчальних планах у вищих 

навчальних закладах часу для самостійної (позааудиторної) роботи студентів. 

Навчальний час, відведений для цієї форми роботи згідно наказу Міністерства 

освіти і науки України від 2 червня 1993р. №161 повинен становити не менше 

1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного 

для вивчення конкретної навчальної дисципліни. 

Саме самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності 

сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з української мови (за 

професійним спрямуванням) досить значний, і не все можна встигнути 

розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна організація власної 

самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання 

і ефективного засвоєння ним знань. 

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання спеціальної 

літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета 

навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного 

вивчення і викладу одержаної інформації. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 

матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі 

викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути 

пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, 

наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань. 

Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні 

особливості студента, його здібності та нахили. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 

викладача тощо. Серед них значне місце посідають саме методичні матеріали, 

завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може 

виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі 

коледжу, а також у домашніх умовах. 

Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке,в 

принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. 

Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за все треба уважно 

ознайомитись з джерелами, що рекомендуються до кожної теми, розподілити 

питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу студент 
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повинен законспектувати основний зміст теми, при цьому уникаючи 

механічного переписування джерел. Окрім слід виділяти основні теоретичні 

положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття. Самостійна робота 

студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних занять, тобто слід 

активно використовувати систему випереджувального читання підручників та 

навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для більш 

глибокого сприйняття інформації під час лекції. Під час самостійної роботи 

студенту пропонуються наступні види завдань для опанування матеріалу з 

конкретної теми курсу: вивчити матеріали теми; скласти термінологічний 

словник; продумати відповіді на питання для самоконтролю; підготувати тези 

виступу під час аудиторного заняття; виконати вправи на закріплення здобутих 

знань; виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

Самостійна робота носить сугубо індивідуальний характер, однак можливе й 

колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких 

форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, 

яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою 

підвищення рівня підготовки студентів, отримання необхідної допомоги з боку 

викладача щодо теоретичних положень окремих галузей законодавства чи 

аспектів їх практичного застосування. Перевірка виконання самостійної роботи 

проводиться викладачем на семінарських заняттях, а також виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведені аудиторних навчальних занять. 
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Самостійна робота №1 

Тема 1.2Літературна мова. Мовна норма. Культура мовлення під 

час дискусії 

План 

1. Поняття літературної мови 

2. Мовна норма, варіанти норм 

3. Ознаки і аспекти культури мовлення 

4. Мовленнєва культура - критерій професійної майстерності фахівця 

5. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення 

мовленнєвої культури 

6. Культура мовлення під час дискусії. 

Час виконання-2год. 

Мета : розкрити поняття « літературна мова», розглянути типи мовних норм, 

варіанти норм, ознаки і аспекти культури мовлення, визначити причини 

недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої 

культури. 

Запитання для самоконтролю 

1.Що означають поняття “мова” і “мовлення”? Чим вони відрізняються? 

2. Розкрийте поняття” культура суспільства”, “культура мови”,” культура 

людини”, “культура спілкування”, “культура поведінки”. 

3. Охарактеризуйте основні комунікативні ознаки культури мовлення. 

4. Як ви розумієте поняття” словесний каламбур”? 

5. Що таке дискусія? Які є правила ефективної дискусії? 

 

        Завдання 

       1. Проаналізуйте висловлювання відомих авторів, сформулюйте свою 

думку. 

       Різні мови…є в дійсності різними світоглядами. Своєрідність мови впливає 

на своєрідність нації, як тієї, яка розмовляє нею, так і тієї, для якої вона чужа. 

Тому уважне вивчення мови повинно включати в себе все, що історія і 

філософія зв’язує з внутрішнім світом людини(В. Гумбольдт, відомий 

мовознавець).За ставленням кожної людини до своєї мови можна абсолютно 

точно судити не тільки про її культурний рівень, але й про її громадську 

цінність (К. Паустовський).Люди схожі на слова: якщо не поставити їх на 

своє місце, вони втрачають своє значення (П. Буаст). 

      2. Використавши словник паронімів, поясніть, яка відмінність між словами 

“збірка”, “збірник”, “зібрання”. 

      3. Дослідіть, як змінюється значення чи форма слова при зміні наголосу: 

бали - бали, атлас - атлас, покришка – покришка, верхи – верхи. 
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     4. Використавши етимологічний словник, спробуйте дослідити походження 

слова” культура”. Чи не пов’язане воно зі стародавніми віруваннями наших 

предків-орачів, адже лат. cultus – це ”обробка, догляд; шанування, поклоніння”. 

     5. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Користуючись 

матеріалом тексту, скажіть яких вимог слід додержувати під час дискусії. 

Запишіть їх у формі пам’ятки. З’ясуйте за тлумачним словником значення 

слова опонент. 

Уміння переконувати 

  Під час дискусії необхідно швидко визначити головні проблеми й 

зосередити зусилля на їх розв’язанні. 

Досвід показує, що в дискусії слід керуватися правилом:” Поступись 

опонентові усім, чим можна поступитися, і не стверджуй нічого” такого, чого 

не можеш довести”.Якщо ви хочете переконати слухачів у правильності того, 

що говорите, то не досить буде сказати” це так і ось так”. Не думайте, що люди 

повірять вам лише тому, що ви їм про це говорите. Щоб їх переконати, треба 

неодмінно викласти докази у формі фактів або свідчень. 

Одним із видів доказу є посилання на авторитет. Адже більшість знань нам 

опосередковано передали люди, які були або є фахівцями у тій чи іншій галузі. 

Щоб доказ був переконливим, необхідно назвати ім’я та прізвище авторитетної 

людини, на яку посилаєтесь. Замало сказати: “Багато визначних учених 

вважають, що…” 

Щоб вплинути на аудиторію, промовець повинен бути впевнений у своїх 

силах, уміти завоювати повагу слухачів своїм виступом. Його мова має 

свідчити про те, що він досконало знає предмет і добре підготувався до 

виступу. Початок виступу має вирішальне значення для створення у слухачів 

приємного враження. Жести і міміка повинні бути невимушеними, а темп 

мовлення ні монотонним, ні надто швидким. 

Запальна дискусія закінчилася. Ваші аргументи перемогли, більшість 

учасників дискусії з вами погодились. Аргументи іншої сторони були відкинуті. 

Поставте себе на місце опонента. Подбайте про те, щоб ваш супротивник після 

дискусії не залишався самотнім, щоб він не відчував озлобленості й гіркоти 

поразки. Запам’ятайте, що там, де один тріумфує, у другого виникає неприємне 

відчуття програної справи. Натомість там, де ніхто не поводиться як 

переможець,ніхто не відчуває себе переможеним (За І. Томаном). 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним спрямуванням).       

Чернівці, Місто,2010, с.12-15 

2. Загнітко А.П.,ДанилюкІ.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 2006, 

с.7, 90, 186-190, 225. 
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3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2005 ,с.15, 300. 

4. Зубков В.Г. Сучасна українська ділова мова.- Харків, 2007., с.15, 300. 

5. Зубков М.Г. Сучасне ділове мовлення.-Х.:Книжний клуб, 2008, с.18, 149-

151. 

6. Мозговий В.І. Українська мова в професійному спілкуванні. –   К., 2006, 

с.19-33, 134-138, 36. 

7. Оперчук О. Українське ділове мовлення. – К.: Любисток, 2004 , с. 

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., Либідь 1995,   

с. 16,115,122. 

9. Погиба Л. Г. та інші. Складання ділових паперів. К.: Либідь, 2002,с. 

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.-К.: Вища школа, 2000, с. 5-  

6,12. 

11. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців.-К.: Літера, 

2004, с.18-63. 

 

Самостійна робота №2 

Тема1.3 Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напрямку 

підготовки). 

                               План 

1. Мова і професія 

2. Види підготовки до виступу. Жанри публічних виступів (доповідь, 

промова, лекція, бесіда) 

3. Управління мовленням та його структурування з допомогою 

тематичної організації, зв’язності та злитості 

4. Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах 

конкретного виду усного вербального спілкування 

Час виконання - 2год. 

Мета :розкрити поняття «мова і професія»,розглянути етапи підготовки до 

виступу, жанри публічних виступів, їх особливості, набір відповідних 

тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального 

спілкування. 

Запитання для самоперевірки 

1. Яке мовлення можна назвати висококуль 

2. Як ви розумієте афоризм: « Ніщо не коштує так дешево і не цінується 

так дорого, як просте слово “дякую”»? 

3. Яка роль словників у підвищенні культури мовлення? 

4. Які Ви знаєте словники-довідники з культури мови? 

5. Яким чином можна збагатити лексичний запас, пізнати красу і силу слова, 

його змістові тонкощі? 
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6. Що би Ви порадили тому, хто хоче підвищити фахову культуру мовлення? 

Завдання 

1. Прочитайте прислів’я, письмово розкрийте зміст одного з них. 

2. Говорити і не думати-це те саме, що стріляти і не вцілити. 

3. Добре тому жити, хто вміє говорити.3 

4. Красне слово – золотий ключ. 

 2. Поміркуйте, від чого залежить рівень мовленнєвої культури педагога. 

           3. Випишіть із “Великого тлумачного словника сучасної української мови” 

значення поданих слів, а із ” Практичного словника синонімів української мови” 

синоніми до кожного з цих слів. Запам’ятайте ці слова. 

Ввічливий (увічливий), вихований, галантний, гречний, делікатний, звичайний, 

коректний, обхідливий, поштивий (почтивий), привітний, люб’язний, тактовний, 

шанобливий, шанувати, шляхетний, чемний. 

        4.Утворіть словосполучення, добираючи до поданих прикметників 

сполучувані з ними іменники. 

(Писемний, письмовий, письменний) пам’ятка, стиль, розпорядження, іспит, 

джерело, народ, мовлення, стіл, різновид літературної мови, чоловік. 

     5.Враховуючи майбутній свій фах, укладіть комунікативну професіограму. 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним спрямуванням).       

Чернівці, Місто,2010, с.16-20. 

2. Загнітко А.П.,ДанилюкІ.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 2006, 

с.212-232 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2005 , с.306-313 

4. Зубков В.Г. Сучасна українська ділова мова.- Харків, 2007у., с.306-313 

5. Зубков М.Г. Сучасне ділове мовлення.-Х.:Книжний клуб, 2008, с.155-173 

6. Мозговий В.І. Українська мова в професійному спілкуванні. – К., 2006, 

129-134. 

7. Оперчук О. Українське ділове мовлення. – К.: Любисток, 2004, с. 149-156 

8.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., Либідь 1995, 

с. 1. 

8. Погиба Л. Г. та інші. Складання ділових паперів. К.: Либідь, 2002 

9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.-К.: Вища школа, 2000, с. 63-

104. 

10. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців.-К.: Літера, 

2004, с.18-63 
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Самостійна робота №3 

Тема 2.2 Структура ділового спілкування. Техніка ділового 

спілкування. Мовленнєвий етикет 

                                                         План 

1. Форми і функції ділового спілкування. 

2. Бар’єри у спілкуванні , його рівні. 

3. Сучасні теорії міжособистісних стосунків. 

4. Основні види ділового спілкування : публічний виступ, ділова 

бесіда, службова нарада, переговори. 

5. Основні правила ділового спілкування. 

6. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні. 

Час виконання-2год. 

Мета : визначити форми і функції  ділового спілкування, розглянути 

бар’єри у спілкуванні , його рівні, сучасні теорії міжособистісних 

стосунків, основні види ділового спілкування : публічний виступ, 

ділова бесіда, службова нарада, переговори, основні правила ділового 

спілкування, мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні. 

Запитання для самоперевірки 

1.Розкрийте зміст поняття “етикет”. 

2. Як Ви розрізняєте поняття “мовний”,” мовленнєвий” і” спілкувальний” 

етикет? 

3. Назвіть парадигму мовних формул, якою послуговуються під час вітання? 

4. Хто має вітатися першим? 

5. Як знайомляться без посередника і з посередником? 

6. Які словесні формули використовують у процесі знайомлення? 

7. Як привернути до себе увагу? 

8. Які словесні формули Ви вживаєте для висловлення власного погляду? 

9. За що говорять комплімент і як його треба робити? 

10. Які словесні засоби використовують для схвалення? 

11. Які є мовні засоби для пом’якшення вимови? 

12. Як треба робити зауваження? 

13. Від чого залежить вибір вітальних формул? 

14. Які словесні засоби використовують для висловлення сумніву? 

15. Як Ви висловлюєте співчуття? 

16. Чи можна мовними формулами визначити вік мовця? 

Завдання 

1. До яких формул мовленнєвого етикету належать подані нижче вислови.  

      Продовжіть ряди, самостійно підібравши відповідні форми. 

1. Дозвольте відрекомендуватися. Дуже радий з вами познайомитися. 
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2. Будь ласка. Якщо можете… 

3. Це дуже люб’язно з Вашого боку. Якщо можете… 

4. Добре! Згода!.. 

5. Добродію! Шановне товариство!..  

2. Доведіть, що з усіх форм спілкування на перше місце виходить 

функціональне спілкування (службові стосунки: учитель – учень). 

3. Складіть пам’ятку « Етикет учителя ». 

4. Змоделюйте словесний портрет етичного вчителя. 

5. Вирішіть ситуативні завдання. 

        Ситуація 1. Ви хочете виявити особливу увагу до людини. Яку з нижче 

поданих формул оберете й чому? 

Я з вами не прощаюсь! Ми ще побачимось! Я ще побачусь сьогодні з вами! До 

вечора! 

    Ситуація 2. Яка з форм ввічливості найчастіше трапляється у вашому 

мовленні? Уявіть, що ви з проханням звернулися до одногрупниці. З чого 

почнете розмову? 

Прошу тебе…Будь люб’язна…Будь ласка…Дозволь…Мені хотілося би 

попросити тебе…Тобі не важко не буде…Чи не могла б ти… 

     Ситуація 3. Ви зробили комусь послугу. Вам висловлюють 

подяку…Запишіть не менше десяти словосполучень, речень, які, на вашу 

думку, може використати та людина, якій ви зробили послугу. 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Чернівці, Місто,2010, с.27-28. 

2. Загнітко А.П.,ДанилюкІ.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 2006, 

с.220-235. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2005 , с.300-319. 

4. Зубков В.Г. Сучасна українська ділова мова.- Харків, 2007, с.300-319. 

5. Зубков М.Г. Сучасне ділове мовлення.-Х.:Книжний клуб, 2008, с149-173 

6. Мозговий В.І. Українська мова в професійному спілкуванні. – К., 2006, с. 

120, 133, 362. 

7. Оперчук О. Українське ділове мовлення. – К.: Любисток, 2004 ,с.141-144. 

8. Погиба Л. Г. та інші. Складання ділових паперів. К.: Либідь, 2002 

9. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців.-К.: Літера, 

2004, с.63-104 
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Самостійна робота №4 

Тема 3.2 Спеціальна термінологія і професіоналізми 

                          План 

1. Правила вживання термінів 

2. Терміни і професіоналізми 

3. Творення професіоналізмів 

4. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх       у мовленні 

5. Джерела походження фразеологізмів 

6. Сфери вживання фразеологізмів 

Час виконання – 1год. 

Мета : вивчити  правила вживання термінів, визначити особливості 

термінів та професіоналізмів, творення прфесіоналізмів,  розглянути 

фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні,  джерела 

походження фразеологізмів, сфери вживання фразеологізмів. 

Запитання для самоперевірки 

1.Що таке термін? Які його характерні ознаки та основні вимоги? 

2. Які види термінологічної лексики виділяють? 

3. Які є різновиди термінів в українській мові? 

4. Які є терміни за структурними моделями? 

5. Якими способами українського словотворення можуть утворюватися 

терміни?6. Яку роль відіграє синонімія в термінологічних системах? 

Завдання 

1. Назвіть спільне і відмінне в побудові тлумачного словника, словника 

іншомовних слів, термінологічного словника; наведіть приклади 

словникових статтей з них на одне й те ж саме слово. 

2. Підготуйте матеріали до словника фахової лексики (10 слів-термінів). 

Словникову статтю подавайте за принципом статті тлумачного словника: 

термін (із позначенням наголосу); походження (у квадратних дужках); 

тлумачення. 

Взірець:ембарго[ісп.embargo – накладення арешту, заборона] – юр. 1) 

заборона ввезення або вивезення чого-небудь (яких-небудь товарів, цінностей); 

2) затримання майна ( переважно суден і вантажів), яке належить іноземній 

державі. 

3. Доберіть по 5 -10 термінів з вашого фаху, поясніть значення цих слів. 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним 

спрямуванням).       Чернівці, Місто,2010, с.32-37. 

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2005 , с.63-65. 

3. Зубков В.Г. Сучасна українська ділова мова.-   Харків, 2007, с.62-67. 
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4. Зубков М.Г. Сучасне ділове мовлення.-Х.:Книжний клуб, 2008, с70-79 

5. Мозговий В.І. Українська мова в професійному спілкуванні. – К., 2006,  

с. 140-145, 367. 

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., Либідь 1995, 

с. 48-50, 158-160, 164-166. 

7.  Погиба Л. Г. та інші. Складання ділових паперів. К.: Либідь, 2002 

 

Самостійна робота №5 

Тема 3.3 Типи термінологічних словників (відповідно до фаху) 

                             План 

1. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху) 

2. Українські електронні фахові словники. 

Час  виконання – 1 год. 

Мета : ознайомитися із різними термінологічними словниками 

відповідно до фаху. 

Завдання 

        1.Запишіть 10 термінів з майбутнього фаху на правила вживання знака 

м’якшення, поясніть їх лексичне значення, скориставшись ВТСУМ (Великий 

тлумачний словник сучасної української мови(з дод. І допов.) / Уклад. і голов. 

ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728с.), зробивши 

бібліографічний опис, зазначивши сторінку. 

      2. Підготуйтеся до участі в груповій дискусії на тему «Становлення 

української фахової мови: історія і перспективи». 

Орієнтовні питання для обговорення під час дискусії: 

1. Проблеми фахового мовлення та шляхи їх розв’язання на сучасному етапі. 

2. Особливості функціонування професійного жаргону в усному мовленні 

фахівців. 

3. Витоки термінології Вашої галузі. 

4. Роль термінологічних словників у підвищенні культури фахового 

мовлення. 

5. Поєднаня запозичених і питомих елементів у сучасній українській 

термінології. 

6. Зв’язок мови професійного спілкування з науковим стилем. 

7. Перспективи розвитку фахової мови Вашої галузі. 

 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним спрямуванням).       

Чернівці, Місто,2010, с.38 
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Самостійна робота №6 

Тема 3.4 Точність і доречність мовлення. Складні випадки 

слововживання 

                          План 

1. Багатозначні слова 

2. Синонімічний вибір слова 

3. Словник синонімів та паронімів:правила користування 

4. Пароніми та омоніми у мові фаху 

5. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення 

6. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті 

Час виконання – 2год. 

Мета : розглянути особливості багатозначних слів, синонімічного вибору 

слова, паронімів та омонімів у мові фаху, складноскорочених слів, абревіатур, 

графічних скорочень, ознайомитися із словником паронімів та омонімів, 

визначити особливості загальновживаних та вузькоспеціальних абревіатур. 

Запитання для самоперевірки 

1.Що таке точність як ознака культури мовлення? 

2. Яка буває точність? 

3. Що є одним з найголовніших засобів точного вираження думки? 

4. Які слова ми називаємо іншомовними? Наведіть приклади. 

5. Дайте визначення, що таке омоніми, пароніми. 

Завдання 

1. Запишіть, добираючи (із дужок) слово, що найточніше відповідає змістові 

речення. 

1. Ввечері мене додому (проводжали, супроводжували) друзі. 

2. Картини в музеї добре (освітлені, осяяні, опромінені). 

  3. Рослини швидко (акліматизувалися, освоїлися) у місцевих умовах. 

  4. Вдалині (блимнули, блиснули, бликнули) вогні великого міста. 

2.Поясніть відмінності у значеннях слів, поданих парами. З кожним з них 

складіть речення: 

1. роковини – ювілей; 2) штани – брюки. 

3. Користуючись довідкою, складіть речення з поданими паронімами. 

1. Відрізняти – розрізняти. 

2. Нервувати –нервуватися. 

     3.Повстати – постати (повставати – поставати). 
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Довідка 

Відрізняти – відрізняють ті речі і поняття, що дуже далеко одне від одного; або 

відокремлювати частину від цілого. 

Наприклад: Не можна було відрізнити небо від землі. 

Розрізняти – бачити або знаходити відмінність між речами і поняттями, дуже 

близькими за своєю природою. 

Наприклад: Не може розрізнити літер. 

Нервувати – тільки можна когось. 

Наприклад: Досить мене нервувати. 

Нервуватися – дія, направлена на самого себе. 

Наприклад: Сьогодні весь день нервувався. 

Повстати – підніматися, вставати, встати одразу кільком людям; 

пробуджуватися, пробудитися до активних дій; діяти вороже проти когось. 

Наприклад: Згодом ми всі повставали. 

Постати – виникати, виникнути; утворитися, утворюватися. 

Наприклад: Переді мною постала проблема. 

3.Відредагуйте подані речення. Поясніть лексичне значення виділених слів. 

1. Я не вмію заповнювати декламацію. 

2. А зараз ми направимо до наших уявних ворогів парламентарія. 

3. Тобі не здається ця розповідь міфологічною? 

Довідка 

Порівняйте: декламація – декларація; парламентарій – парламентер; 

міфологічний – міфічний. 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним 

спрямуванням).       Чернівці, Місто,2010, с.39-47 

2. Бабич Н.Д. Практична стилістика та культура мовлення. - 

Львів:Світ,2003, с.56, 60, 62. 

3. Гринчишин Д.Н., СербськаО.А. Словник паронімів української 

мови.-К.: Рад.школа, 1986. 

4. Загнітко А.П.,ДанилюкІ.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 

2006, с.250-252. 

5. Мозговий В.І. Українська мова в професійному спілкуванні. – К., 

2006, с. 79-82, 368. 

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., Либідь 

1995, с. 168-170 
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Самостійна робота №7 

Тема 4.2 Морфологічні  норми сучасної української літературної мови, 

варіанти норм 

                                                 План 

І.Особливості використання різних частин мови у профспілкуванні 

1.Іменники на позначення професій, посад, звань 

2. Відмінювання прізвищ, імен , по батькові, географічних назв 

3.Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у Р.в. чол. Роду 

ІІ.Особливості використання займенників у професійному мовленні 

ІІІ. Узгодження прикметників з іменниками на означення певних професій 

ІV.Числівник у діловому мовленні 

      1.Написання цифрових даних у професійних текстах 

      V. Безособові конструкції з дієслівними формами на –но, -то 

      VІ. Прийменники у професійному мовленні 

       1.Прийменник по у діловому мовленні 

Час виконання - 2год. 

Мета : ознайомитися із особливостями вживання іменників на позначення 

професій, посад, звань, відмінюванням прізвищ, імен, по батькові, географічних 

назв, із використанням займенників , прийменників, із написанням цифрових 

даних у професійних текстах, із вживанням безособових конструкцій з 

дієслівними формами на –но, -то, пригадати правопис відмінкових закінчень 

іменників ІІ відміни чол.. роду у формі Р.в.  

Запитання для самоконтролю 

1. У якому роді вживаються іменники на позначення професій, посад, 

звань? 

2. Як відмінюються прізвища, імена, по батькові , географічні назви ? 

3. Які особливості використання займенників у професійному мовленні ? 

4. Які особливості вживання прийменника по у діловому мовленні ? 

5. Як пишуться цифрові дані у професійних документах? 

6.Які вживаються відмінкові закінчення в іменниках чол.. роду ІІ відміни? 

7. Дайте визначення мовної норми, назвіть різновиди граматичних та         

морфологічних норм, на прикладах проілюструйте їх. 

Завдання 

1.Виправте речення, поясніть помилки у вживанні форм іменників. 

       1. Передноворічна виставка – продажа проходитиме за адресом: вул. 

Тарасівська, 60. 2. Сьогодні олімпійському чемпіону з боксу, чемпіону світу, 

заслуженому майстру спорта, кавалеру ордену «Знак пошани» Віктору Іваненко 

виповнюється 50 років. 3. По її очам можна було зрозуміти всю біль, всю 

гіркоту розчарування. 4. Слово надається депутату Зозуля. 
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2.Відредагуйте речення. 

1.Це самий вигідний контракт. 2. Він опинився в більш кращому 

становищі. 3. Моя донька вище від вашої. 4. Палійчук колись сам відвів сина до 

музичної школи. І тепер він був щасливий, що він став лауреатом конкурсу 

скрипалів. 5. Дивує байдуже ставлення керівників міста до людей, працюючих 

у торговлі. 6. Будь – яка зі сторін звільняється з-під відповідальності…по цьому 

договору. 

3.Визначте, які норми порушено у вживанні прийменників і сполучників. 

Відредагуйте речення. 

1. Подарую свиню тому, хто допоможе знайти мого угнаного автомобіля, 

так як міліція відмовляється його шукати за відсутністю в неї бензина і 

патронів (З оголошення). 2. Хороша нагорода тому, хто знайшов або 

поверне права на управління і техпаспорт, які я загубив або витягли в 

чайній 10, 11 чи 12 травня 2011 р. (З оголошення). 3. Як були в гостях, 

вона мені вчинила конфлікт. Я з-за ввічливості до господарів просто 

виштовхнув її в коридор ( Із судових документів).4. На екскурсію на 

Кавказ ми їхали на літніх канікулах (Із учнівського твору). 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Чернівці, Місто,2010, с.48-7 

2. Загнітко А.П.,ДанилюкІ.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 2006, 

с.259-261, 286      

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2005 , с.175-289 

4. Мозговий В.І. Українська мова в професійному спілкуванні. – К., 2006, с. 

55-60,  86-97, 447-453, 455 

5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., Либідь 1995, с. 

28, 36, 69, 72, 99, 123, 129, 146 

6.  Погиба Л. Г. та інші. Складання ділових паперів. К.: Либідь, 2002, с.176-

200 

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.-К.: Вища школа, 2000, с.49, 131, 

164-167 

Самостійна  робота №8 

Тема 4.3 Синтаксичні норми сучасної  української  літературної мови  

у професійному спілкуванні 

План 

1. Синтаксичні структури у професійному мовленні 

2. Розповідна форма викладу матеріалу 

3. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, 

дієприкметникових та дієприслівникових конструкцій 

4. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні 

5. Складні випадки керування та узгодження у профмовленні 

6. Просте і складне речення 
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Час виконання-2 год 

Мета : розглянути складні випадки керування та узгодження,  особливості 

вживання простих і складних речень у професійному мовленні, 

дієприкметникових та дієприслівникових конструкцій,  інфінітивних 

конструкцій, визначити місце у реченні вставних слів та словосполучень. 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягають синтаксичні норми ? 

2.  Який порядок слів переважає у документах? 

3. Які особливості прямого порядку слів у реченні ? 

4. Яку роль відіграють інфінітивні конструкції у ділових паперах ? 

5. Яку роль відіграють віддієслівні іменники у ділових паперах? 

6. Які особливості розташування вставних слів у ділових паперах? 

7.  Які  особливості вживання простих і складних речень ? 

Завдання 

1. Виправте помилки у вживанні дієприкметників та дієприслівників, 

замінивши їх іменниками, іменниками з прийменниками (описова конструкція), 

дієсловами. 

Оточуюче середовище, знаючий працівник, керуючий відділом, бувші 

учасники, запитуючий, граючий, головуючий зборами, перемігший, кажучий 

промову, відстаючий клас, хвилюючий стан, не дивлячись на причини, ведучий 

архітектор, завідуючий відділом, лікуючі властивості. 

Завдання 2. Поставте залежний член речення в потрібну відмінкову 

форму. Подякувати (кому?) батьки; вибачте (кому?) я; зазнати (чого?) поразка; 

поступитися (чим?) місце; вступити (до чого?) університет; сміятися (з кого?) 

колега; зазнати (чого?) збитки; характеристика (кого?) студент; відгук (про 

що?) реферат; доглядати (кого?) хворий; докласти (чого?) зусилля; внести (до 

чого?) список. 

Завдання 3. Розкрийте дужки, поставте слова у потрібному відмінку. 

 Площа (Тарас Шевченко); пам'ятник (Леся Українка); вулиця (Олександр 

Бойченко); фонд імені (Василь Симоненко); музей (Олександр Довженко); 

вулиця (герої Севастополь); з секретарем (Петро Найда); у бухгалтера (Віра 

Мотрич); для уповноваженого (Олексій Музиченко); відповідального (Савелій 

Губенко); заступникові (Михайлина Ярова). 

Завдання 4. Наведені словосполучення відредагуйте й замініть офіційно-

діловими. 

Бойків звіт, дрібненька деталь, самий чистий, підприємства Луганщини, 

щонайліпше виконане завдання, день для відпочинку, тато робе на автобусі. 

входящий документ, прошлогодній долг, здавати екзамен, на протязі суток, 

підніміть руки, приймайте участь, один рік тому назад, бувший президент. 
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Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за      професійним 

спрямуванням).       Чернівці, Місто, 2010, с.72-78 

2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 1998 

3. Загнітко А.П.,ДанилюкІ.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 2006, 

с.279-286      

4. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний 

курс. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006, с100-114 

5. Мацюк З.О, Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: 

Навч.           посібн.    – К.: Каравела, 2009. – 352 с, с.211-228 

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний 

посібник.- К.: Либідь, 1995, с.105,138,174,182 

7. Погиба Л.Т. та ін. Складання ділових паперів. – К.: Либідь, 2002 

                                            

Самостійна робота №9 

Тема5.2 Укладання документів щодо особового складу 

План 

1. Автобіографія 

2. Характеристика 

3. Накази щодо особового складу 

4. Резюме 

Час виконання- 1год. 

Мета : ознайомитися із особливостями автобіографії, характеристики, резюме, 

наказу щодо особового складу, визначити їх  типи, реквізити,формувати навички 

правильно їх укладати. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що називається документом ? 

2. Що таке реквізити? 

3. Що таке бланк, формуляр-зразок? 

4. Що таке заява ? 

5. Які є типи заяв? 

6. Що таке автобіографія ? 

7. Назвіть реквізити автобіографії 

8. Що таке характеристика ? 

9. Які є типи характеристик ? 

10. Що таке наказ? 

11. Яка різниця між наказом щодо особового складу та розпорядчим ? 

Завдання 

1. Укласти резюме 

2. Оформити зразок наказу щодо особового складу 
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Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним спрямуванням).       

Чернівці, Місто,2010, с.85-91 

2. Загнітко А.П.,ДанилюкІ.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 2006, 

с.53, 109, 177, 142      

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2005 , с.69,118-

128 

4. Мозговий В.І. Українська мова в професійному спілкуванні. – К., 2006, 

457-462 

5. Оперчук О. Українське ділове мовлення. – К.: Любисток, 2004 ,с. 28-50 

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., Либідь 1995, с. 

65,97 

7.  Погиба Л. Г. та інші. Складання ділових паперів. К.: Либідь, 2002 

8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення.-К.: Вища школа, 2000, с.47, 53, 

60. 

Самостійна робота №10 

 Тема 5.3 Текстове оформлення довідково–інформаційних документів 

План 

1. Види службових листів 

2. Ділове листування, етикет ділового листуванн 

3. Телеграма, факс. 

4. Доповідна та пояснювальна записка 

5. Виробничі звіти 

6. Виробничі протоколи 

7. Витяг з протоколу 

8. Оголошення, запрошення 

Час виконання – 2год. 

Мета : ознайомитися із етикетом ділового спілкування, особливостями 

службових листів, телеграми, факсу, доповідної і пояснювальної записки, 

виробничого звіту, протоколу, витягу з протоколу,оголошення і запрошення,  

визначити їх типи, реквізити, формувати вміння іх укладати.  

Запитання для самоперевірки 

1. Які  документи відносяться до довідково-інформаційних ? 

2. Дайте визначення документів : оголошення, запрошення, доповідна та 

пояснювальна  записка, протокол, телеграма, виробничий звіт, 

протокол, витяг з протоколу  

3. Назвіть реквізити зазначених документів.  

4. Чим відрізняється  витяг з протоколу від протоколу? 

5. Які є типи листів ? 
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Завдання 

1. Укласти пояснювальну записку про вашу відсутність на навчальних 

заняттях або запізнення 

2. Оформити зразок виробничого звіту. 

3. Оформити зразок витягу з протоколу 

4. Укласти  лист-запрошення, лист-подяку, лист -вітання. 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним спрямуванням).       

Чернівці, Місто,2010, с.91-99 

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 2006, с. 

77-88, 105-109, 61, 116, 138, 170-172, 175-177     

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2005 , с.77-118 

4. Зубков В.Г. Сучасна українська ділова мова.- Харків, 2007, с.77-118 

5. Зубков М.Г. Сучасне ділове мовлення.-Х.:Книжний клуб, 2008, с. 90-131 

6. Мозговий В.І. Українська мова у  професійному спілкуванні: Навч. 

посібн.         К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 592 с, с.463-487. 

7. Мацюк З.О, Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: 

Навч. посібн.  – К.: Каравела, 2009. – 352 с., с.270-274. 

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., Либідь 1995, 

с.81. 

9. Оперчук О. Українське ділове мовлення. – К.: Любисток, 2004 ,с. 95-140. 

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник. — К.:  

Вища  школа, 2005. — 302 с., с.85-110, 145-147, 169-171, 153-156. 

11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. –К.:   Вища школа,2000, с.72-

145. 

Самостійна робота №11 

Тема 5.4 Особливості  складання розпорядчих та організаційних 

документів 

План 

І.Управлінська документація 

1.Розпорядчі документи : наказ, розпорядження, постанова 

2.Організаційні документи :статут, положення, інструкція 

Час виконання – 2год. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке наказ ? 

2. Які особливості розпорядчого наказу ? 

3. Що таке розпорядження ? 

4. Що таке постанова? 

5. Що таке статут? 
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6. Назвіть реквізити статуту. 

7. Що таке положення? 

8.Назвіть реквізити положення. 

9. Що таке інструкція? 

10.  Які є типи інструкцій? 

Література 

1. Антонюк Т.М. та інші Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Чернівці, Місто,2010, с.99-103. 

2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 1998. 

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення, Донецьк, 2006, с. 

90, 109, 128, 125, 152 

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2005 , с. 67-77 

5. Зубков В.Г. Сучасна українська ділова мова.- Харків, 2007, с.67-77 

6. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. –    Х.: Торсінг, 2005, с.81-90 

7. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний 
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8. Оперчук О. Факультативний курс. Українське ділове мовлення. – К.: 

Любисток, 2004, с.83-90 

9. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний 

посібник.- К.: Либідь, 1995, с.104 
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Самостійна робота №12 

Тема 5.5 Укладання фахових документів відповідно до напрямку 

підготовки 

План 

1. Список 

2. Відомість 

3. Таблиця 

4. Правила 

5. План 

6. Акт 

    Час виконання-1год. 

Мета : ознайомитися із особливостями списку, відомості, таблиці, акта, 

правил, визначити їх типи, реквізити, формувати навички правильно їх 

укладати. 

Запитання для самоперевірки 

1. З  якими документами має справу вчитель? 

2. Що таке список? 
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3. Назвіть реквізити списку 

4. Що таке відомість ? 

5. Назвіть реквізити відомості 

6. Що таке таблиця? 

7. Які є вимоги до оформлення таблиці? 

8. Що таке акт? 

9. Які є типи актів ? 

10. Назвіть реквізити акта 

11. Що таке план? 

Завдання 

1.Складіть правила поведінки під час занять, використовуючи реквізити 

свого навчального закладу  

2. Укладіть план роботи гуртка, секції 
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«Українська мова (за професійним спрямуванням)»: [Текст] методичні 

вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» для студентів напрямку підготовки «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд», «Бухгалтерський облік», «Експлуатація та 

ремонт  обладнання харчового  виробництва», «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва» денної форми навчання/ уклад. 

Р.І.Пилипчук. − Любешів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2018. – 20 с. 
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