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ВСТУП 

 

Актуальні нині дослідження тексту службового документа розвиваються 

в діловодному, психологічному, соціальному аспектах. Курс «Лінгвістичні 

основи документознавства» знайомить із основними теоретичними та 

практичними проблемами, пов’язаними з функціонуванням текстів службових 

документів, зокрема, сприяє оволодінню основними уміннями, навичками, 

прийомами правильного з мовного погляду укладання різножанрових 

документів (тексту документа як носія інформації), що забезпечує 

однозначність сприйняття їх змісту. Крім того, уміння продукувати різні моделі 

документів, складати їх та аналізувати за допомогою комп’ютерних технологій 

є основною складовою професійної діяльності документознавця та загалом 

визначає результативність і ефективність управлінської діяльності. 

Предметом вивчення курсу «Лінгвістичні основи документознавства» є 

правила побудови та мовне оформлення уніфікованих текстів службових 

документів, виявлення змістових категорій, які виражаються за цими 

правилами. 

Навчальна дисципліна «Лінгвістичні основи документознавства» органічно 

поєднана з такими дисциплінами як «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Культура мови», «Загальне документознавство», «Стилістика 

ділового мовлення та редагування службових документів», «Діловодство», 

«Інформаційні технології у документознавстві». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи 

документознавства» є формування системи знань про специфіку структурної та 

змістової організації текстів службових документів; вироблення умінь 

моделювати тексти службових документів різних жанрів відповідно до певної 

комунікативної ситуації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Лінгвістичні основи 

документознавства» є опанування лінгвістичних основ сучасного 

документознавства і ділової комунікації, літературної мови як засобу 



писемного ділового спілкування; визначення особливостей стилістичної 

диференціації української літературної мови, лінгвістичної специфіки офіційно-

ділового стилю і документа як основного способу його реалізації, структурно-

композиційної та мовної своєрідності текстів документів; формування навичок 

практичного застосовування норм сучасної української літературної мови 

відповідно до теми, мети і сфери спілкування, а також правильного 

використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів, 

створення текстів офіційно-ділового стилю; формування вміння аналізувати 

структуру тексту, визначати його змістові, структурні та мовні хиби; 

вироблення навички редагування текстів документів; опанування 

комп’ютерних технологій підготовки документів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу; 

 сучасні досягнення в галузі лінгвістики тексту; 

 особливості розвитку документної лінгвістики, основні напрями її 

досліджень та взаємозв’язки з гуманітарними, філософськими, 

технічними галузями знань; 

 сучасні концепції тексту, його текстоутворювальні ознаки, межі тексту; 

 особливості, характеристики писемного тексту; 

 основні критерії класифікації текстів службових документів; 

 особливості комунікації в текстах службових документів, різницю між 

поняттями діалогічності й адресатності текстів, форми та ступінь 

репрезентації в тексті адресата й адресанта; 

 методи і прийоми дослідження тексту, використання комп’ютерних 

технологій для створення та аналізу текстів документів; 

 особливості інтерпретації текстів службових документів; 

 специфіку лінгвістичної та змістової композиції текстів службових 

документів; 

 архітектоніку текстів: особливості виділення абзаців у текстах 



документів, графічно-шрифтове оформлення тексту; 

 особливості їх стандартизації та уніфікації, роль усталених мовних 

зворотів в організації змісту документа; 

 мовностилістичні категорії зв’язності, цілісності, дискретності 

(членування), інформативності, континууму в текстах документів; 

 лінгвостилістичні норми текстів службових документів (лексико-

стилістичні, орфографічні, морфологічні, синтаксичні); 

 особливості функціонування термінів у документально-інформаційній 

сфері; 

 способи творення й особливості використання документознавчої 

термінології; 

 складні випадки перекладу лексем українською мовою з російської; 

 

уміти: 

 відрізняти текст від нетексту на основі текстоутворювальних ознак; 

 розрізняти види текстів службових документів за різними 

класифікаційними ознаками; 

 створювати та аналізувати структуру текстів службових документів 

різних жанрів, використовуючи відповідні усталені мовні звороти; 

 оцінювати результативність і ефективність тексту; 

 моделювати тексти електронних документів і здійснювати їх 

лінгвістичний аналіз; 

 перекладати тексти українською мовою, використовуючи електронні 

словники; 

 конструювати стилістично довершений текст; 

 логічно й послідовно викладати думки в текстах документів; 

 виявляти в тексті категорії зв’язності, цілісності, дискретності 

(членування), інформативності, континууму; 

 дотримуватися лінгвістичних норм (лексико-стилістичних, 



орфографічних, морфологічних та синтаксичних) при побудові тексту 

службових документів; 

 використовувати нормативні мовні засоби відповідно до жанру 

документа, його теми, мети; 

 виявляти авторську інтенцію службових документів, оцінювати їх 

результативність і комунікативну ефективність; 

 здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української 

літературної мови; 

 користуватися загальномовними словниками; 

 сканувати різного роду інформацію, обробляти її, переводити її в 

програму Word, редагувати; 

 дотримуватись етикету спілкування. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку тем лабораторних 

занять, питань до іспиту, списку літератури. Кожне лабораторне заняття має 

чітко сформульовану тему, мету, містить короткі теоретичні відомості, 

завдання, контрольні запитання та літературу до теми. 

На лабораторні заняття виносяться питання, спрямовані на більш глибоке 

оволодіння навчальним матеріалом і його закріплення.  

Запропонований список літератури уможливить більш детальне вивчення 

питань, передбачених навчальною програмою, розгляд різних підходів до 

висвітлення однієї теми.  

Питання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Лабораторне заняття № 1 

Тема: «Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна» 

Мета: узагальнити теоретичні відомості про документну лінгвістику як 

теоретико-прикладну дисципліну та визначити її місце в системі навчальних 

дисциплін і наукових галузей; сформувати навички інтерпретації наукових 

джерел. 

Короткі теоретичні відомості 

Документна лінгвістика – мовознавча дисципліна, яка досліджує 

внутрішню структуру тексту службового документа, його змістові категорії, 

мовностилістичну репрезентацію. Об’єктом вивчення цієї дисципліни є текст 

службових документів, а предметом – правила побудови та мовне оформлення 

уніфікованих текстів службових документів, виявлення категорій, які 

виражаються за цими правилами. 

Основні напрями розвитку документної лінгвістики: вивчення тексту як 

системи вищого рівня, основною ознакою якого є цілісність і зв’язність;  

вивчення одиниць, що становлять текст; вивчення міжфразових зв’язків і 

відношень; уніфікація структурної організації та мовних засобів текстів 

службових документів;  виявлення основних категорій службових документів і 

лінгвостилістичних засобів, які забезпечують реалізацію цих категорій у тексті.  

Документна лінгвістика використовує для аналізу своїх об’єктів 

теоретичні та практичні здобутки низки суміжних лінгвістичних дисциплін, а 

також інших галузей знань. 

Завдання до теми 

1. Дайте визначення лінгвістики тексту та документної лінгвістики.  

2. Проаналізуйте спільне та відмінне в дослідженнях документної 

лінгвістики й діловодства, стилістики, риторики, текстології, семіотики, 

філософії, логіки. Назвіть інші наукові галузі, які вивчають текст. Відповідь 
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оформіть за позиціями: об’єкт, предмет, завдання.  

3. Зробіть висновок про міждисциплінарні зв’язки курсу документної 

лінгвістики з філософськими, гуманітарними, технічними галузями знань. 

4.Підготуйте наукове повідомлення про значення наукових досліджень 

мовознавців для формування сучасних уявлень про текст (О. фон Гумбольдт, 

Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба, О.М. Пєшковський, М.М. Бахтін). 

5. Зробіть наукове повідомлення про текст як об’єкт дослідження теорії 

тексту, граматики тексту, стилістики тексту. 

Контрольні запитання 

1. Що є об’єктом і предметом вивчення документної лінгвістики? 

2. Які причини виникнення мовознавчого напряму «лінгвістика тексту»? 

3. Які напрями досліджень теорії тексту, граматики тексту, стилістики 

тексту? 

4. Коли виникла лінгвістика тексту як самостійна мовознавча дисципліна? 

5. Які особливості еволюції лінгвістики тексту як мовознавчої дисципліни? 

6. Які наукові галузі історично займалися дослідженням текстів документів? 

Література: [2; 3; 5; 6; 22; 23; 28; 40; 42; 44; 45; 65; 70; 74; 77; 80; 81; 84; 85]. 

 

Лабораторне заняття № 2 

Тема: «Теорія тексту» 

Мета: узагальнити та систематизувати відомості про сутність та ознаки тексту, 

речення (висловлювання); сформувати вміння відрізняти текст від нетексту, 

визначати межі тексту; розрізняти його види за різними класифікаційними 

ознаками; моделювати й редагувати тексти різних жанрів; добирати нормативні 

мовні засоби для реалізації в тексті адресанта й адресата. 

Короткі теоретичні відомості 

 Текст – це зафіксований на письмі результат писемного, а не усного 

мовлення. Характер писемного мовлення здебільшого визначається 

специфічними умовами писемного спілкування й насамперед відсутністю 

співрозмовника в момент висловлювання. 
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Із лінгвістикою тексту пов’язане вчення про дискурс. У лінгвістиці 

поняття «дискурс» визначають як функціональний стиль, різновид мовлення 

(усний, писемний, науковий, діловий, літературний), різновид функціонального 

стилю, його реалізацію в різних сферах спілкування (юридичний, судовий, 

газетний, радіодискурс, кінодискурс, театральний тощо); як жанр художньої 

літератури (прозовий, ліричний, драматичний). 

Текст як одиниця мови складається з одиниць нижчого рівня – речень. 

Речення характеризують такі ознаки: комунікативність; відносна самостійність; 

структурна цілісність; предикативність; інтонація. 

Найважливішими ознаками тексту є зв’язність, співвіднесеність 

(однотемність, кореферентність), єдина модальність, послідовність, 

граматична єдність речень, прагматична установка (авторська установка, 

цілеустановка). 

У документній лінгвістиці, ураховуючи ступінь уніфікації текстів 

документів, розрізняють такі види текстів: зв’язний (суцільний) текст, 

трафарет, таблиця, анкета. 

У межах офіційно-ділового стилю, одиницею якого є службовий 

документ, виділяють тексти законодавчого стилю, адміністративно-

канцелярського та дипломатичного. 

З погляду композиційно-мовленнєвих форм виділяють такі типи текстів: 

розповідь, опис, міркування. 

Підставою для класифікації текстів документів може виступати 

прагматичний критерій, або критерій типу мовленнєвого акту. Виділяють типи 

мовленнєвих актів, які поширюються й на ділове текстове спілкування: 

директиви, комісиви, декларативи, експресиви. 

Називають інші підстави для класифікації текстів документів, орієнтовані 

на їх форму та зміст: прості та складні, первинні нетрансльовані (оригінальні) і 

вторинні (трансльовані), рукописні й друковані, авторефератні та 

неавторефератні. 

Текстова комунікація обов’язково враховує екстралінгвістичні та 
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інтралінгвістичні фактори комунікації. До екстралінгвістичних належать такі: 

автор тексту; референт (об’єкт, предмет комунікації); адресат (отримувач 

повідомлення, читач); цілеустановка, або прагматична установка; умови 

комунікації). 

У текстах комунікація реалізується в діалогічних зв’язках адресант – 

адресат. Відсутність діалогічності, або монологічність, означає, що в тексті не 

відбувається інформаційної зміни ролей між його автором і читачем. Право на 

створення тексту повністю належить відправникові. Під адресованістю слід 

розуміти призначеність тексту для адресата, який може бути вказаний (у заявах, 

листах, пояснювальних і доповідних записках) чи не вказаний (потенційна, 

невизначена адресованість). 

Завдання до теми 

1. Дайте базове визначення тексту документа в документній лінгвістиці. 

2. Розкрийте зміст понять «речення» та «висловлювання». 

3. Доведіть відмінність понять «адресатність тексту» та «діалогічність 

текстової комунікації». 

4. Створіть текст службового документа, в якому поєднуються зв’язний 

текст (трафарет) із таблицею; анкета з таблицею. 

5. Створіть зразок тексту, в якому комунікація реалізується в діалогічних 

зв’язках адресант – адресат. 

6. Проаналізуйте, чи утворюють подані речення текст. Яких 

текстотвірних ознак їм бракує? Обґрунтуйте свою відповідь. 

а)  Довідку видано для подання до Української академії внутрішніх справ. 

Стеценко Валентина Василівна навчалася в Київському професійно-технічному 

училищі №3 з 1 вересня 2009 р. за спеціальністю «секретар-референт». 

Контроль за виконанням наказу доручити головному інженерові В.Р. Петрик. 

б) Надсилання листів. Укладання тексту листів. Розташування 

реквізитів листів. Уживання мовних кліше в текстах листів. Етикет 

службового листування. 
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Контрольні запитання 

1. Які особливості тексту документа як одиниці писемного мовлення, на 

відміну від усного? 

2. Які причини складності визначення тексту? 

3. Які існують концепції тексту та які аспекти вивчення тексту в них є 

провідними? 

4. Які чинники перетворюють нетекст на текст?  

5. У чому полягає різниця між текстом і дискурсом? 

6. За якими критеріями диференціюють тексти службових документів? 

7. Які фактори впливають на ефективність текстової комунікації? 

8. У чому полягають особливості текстової комунікації? 

Література: [1; 6; 13; 17; 19; 22; 23; 34; 35; 38; 54; 56; 68; 69; 75; 80]. 

 

Лабораторне заняття № 3 

Тема: «Методи лінгвістичного дослідження тексту документа» 

Мета: визначити специфіку основних методів лінгвістичного дослідження, 

використовувати їх під час аналізу текстів документів; з’ясувати сутність 

інтерпретації тексту. 

Короткі теоретичні відомості 

Метод – система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства й мислення; шлях, спосіб досягнення 

певних результатів у пізнанні та практиці, тобто спосіб організації 

теоретичного та практичного освоєння дійсності. 

Описовий метод – система дослідницьких прийомів, які 

використовуються для характеристики явищ мови на певному етапі її розвитку.  

Синхронний аналіз мовних явищ на основі зв’язків і відношень між 

мовними елементами тексту можливий завдяки застосуванню структурного 

методу, мета якого – вивчення мови як цілісної функціональної структури, 

елементи та частини якої співвіднесені й пов’язані чіткою системою 

лінгвальних відношень. Структурний метод реалізується в методиках – 
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дистрибутивній, безпосередніх складників, трансформаційного аналізу. 

Дистрибутивний аналіз – методика дослідження мови на основі оточення 

окремих одиниць у тексті. Можливість її використання полягає в тому, що 

кожна мовна одиниця має своє особливе оточення. 

Методика безпосередніх складників орієнтована на подання синтаксичної 

структури словосполучення та речення у вигляді ієрархії складників. В основу 

аналізу за безпосередніми складниками покладене поступове членування 

висловлювання на складники до неподільних, кінцевих складників. При такому 

членуванні речення поступово згортається до «ядерної» одиниці, яка лежить в 

основі його будови. Таким чином, під час членування речення виділяється ядро 

конструкції та периферійний елемент. 

Суть трансформаційної методики полягає в тому, що в основі 

класифікації мовних структур лежить їх відповідність іншим за будовою 

структурам, тобто можливість однієї структури перетворюватися на іншу. 

Математичні методи поділяють на кількісні та статистичні. Кількісні 

зводяться до підрахунку частоти вживання мовних одиниць. Статистичні 

передбачають використання різних формул для виявлення правил розподілу 

мовних одиниць у мовленні, встановлення зв’язків між мовними елементами. 

Крім статистичних методів, у лінгвістиці тексту застосовують методи 

теорії інформації, математичної логіки. 

Проблема тлумачення та розуміння різних текстів пов’язана з 

герменевтикою. Герменевтичний підхід використовується в процесі 

лінгвістичного дослідження тексту, яке поєднує в собі дві процедури: 

інтерпретацію, що породжує нові смисли тексту, і герменевтичні процедури 

тлумачення та розуміння цих смислів.  

Сутність інтерпретації полягає в перекладі знаків однієї системи на інші 

знаки тієї самої системи чи знаки іншої системи. Недоінтерпретація тексту – 

недостатнє розуміння й витлумачування тексту внаслідок низької 

компетентності читача та недостатньої його мовної компетентності. 

Надінтерпретація (надрозуміння) тексту полягає в дослідженні питань, які 
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текст не ставить читачу. 

Особливість герменевтичного підходу в лінгвістичному дослідженні 

тексту полягає в тому, що має враховуватися не лише зміст тексту, але й 

використання в ньому певних мовних одиниць і правил оперування ними, а 

також можливість адекватного перекладу тексту з однієї мови на іншу. 

Завдання до теми 

1. Поясніть специфіку структурного методу. У яких методиках він 

реалізується? Які їх недоліки? Як вони практично застосовуються?  

2. Проаналізуйте прийоми, які використовує описовий метод. 

3. Схарактеризуйте математичні й комп’ютерні методи та прийоми 

аналізу тексту.  

4. Проаналізуйте відмінність між інтерпретацією та герменевтикою. 

5. Поясніть поняття «розуміння-інтерпретація» та «розуміння-діалог». 

6. З᾽ясуйте відмінність понять «недоінтерпретація» та «надінтерпретація» 

тексту. 

7. Підготуйте наукове повідомлення про особливості герменевтичної 

інтерпретації тексту. 

8. Підготуйте наукове повідомлення про герменевтику тексту та 

філософську герменевтику (наукові розвідки Г.-Г.Гадамера, П.Рікера, 

Е.Гуссерля, М.Гайдеггера, У.Еко).  

Контрольні запитання 

1. Що таке метод? У яких значеннях використовують термін «метод»?  

2. Що таке методика? 

3. Яке призначення описового методу?  

4. Що таке лінгвостатистика та стилостатистика? 

5. Чим відрізняються прийоми зовнішньої, внутрішньої, міжрівневої 

інтерпретації від контекстуально-інтерпретаційного методу?  

6. Що таке інтерпретація тексту? Які є види інтерпретації? 

7. Які особливості інтерпретації тексту службового документа? 

Література: [5; 7; 14; 18; 20; 25; 26; 29; 33; 40; 43; 44; 53; 59; 62; 72; 74]. 
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Лабораторне заняття № 4 

Тема: «Композиція тексту службових документів» 

Мета: створювати різні види текстів службових документів, використовуючи в 

них відповідні усталені мовні звороти; оцінювати композицію створеного 

тексту; виявляти авторську інтенцію службових документів, їх результативність 

та ефективність; здійснювати лінгвістичний аналіз текстів документів. 

Короткі теоретичні відомості 

Композиція тексту – це побудова документа, яка об’єднує всі його 

елементи в єдине ціле; форма вираження та розвитку теми. Традиційно 

виділяють два рівні композиції – змістовий (змістово-логічний) і лінгвістичний. 

Змістова композиція включає змістову структуру, що передбачає 

виділення в тексті основних композиційних частин, засоби розміщення змісту 

тексту – «семантичні опори» та лексичну стратифікацію тексту. Зміст 

службового документа визначається його номіналом і видом номіналу, які є 

важливими елементами підготовки читача до сприйняття інформації, 

закладеної в повідомленні. У композиційному відношенні тексти службових 

документів є клішованими, тобто з чітко визначеною композиційною 

структурою. Змістова композиція тексту службових документів передбачає 

його поділ на такі композиційні частини: вступ, основна частина  – доказ чи 

виклад, закінчення. 

Лінгвістична композиція передбачає ієрархію мовних одиниць, з яких 

складається текст. У цій ієрархії кожна одиниця вищого рівня містить одиниці 

більш низького рівня: текст (чи макротекст), мікротекст (надфразову єдність) і 

в окремих випадках – речення. Її складність залежить від обсягу тексту – чим 

більший обсяг, тим складніша лінгвістична структура та більша кількість 

рівнів. Співвідношення між складовими тексту: речення – складне синтаксичне 

ціле (мікротекст) – текст (макротекст). До лінгвістичної композиції належать 

такі засоби зв’язку: засоби єдності; конектори (зв’язки); демаркатори. 

Укладач документа повинен уміти оцінювати підготовлений текст на 

таких рівнях: лексико-граматичному (вибирати адекватні мовні засоби для 
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відображення фрагмента об’єктивної реальності); інформаційному 

(характеризувати його з погляду важливості порушуваних питань, розкриття їх 

суті, шляхів вирішення поставлених проблем відповідно до свого рівня 

розуміння й компетентності); логічному (перевіряти текст на послідовність, 

несуперечливість, доказовість, наявність органічного зв’язку всіх частин і 

завершеність кожної, а також тексту в цілому); прагматичному (аналізувати 

авторську інтенцію). 

Завдання до теми 

1. Назвіть причини виділення речень у абзаци. 

2. Розкажіть про послідовність оцінювання композиції тексту службового 

документа. 

3. Назвіть засоби зв’язку лінгвістичної композиції та особливості їх 

використання в текстах службових документів.  

4. Поясніть різницю між мовними кліше та штампами, шаблонами.  

5. Назвіть особливості виділення абзаців у текстах документів. 

6. Поясніть роль рубрикації в тексті документа. 

7. Змоделюйте простий текст із активним закінченням. Який порядок 

розташування його смислових складників? Проаналізуйте змістову композицію 

тексту. 

8. Укладіть складний текст із пасивним закінченням і прямим порядком 

розміщення його елементів. Проаналізуйте порядок розташування його 

смислових складників і лексичну стратифікацію тексту. 

9. Побудуйте складний текст зі зворотним порядком розміщення 

елементів. Виділіть у ньому засоби стандартизації мови тексту (ключові слова, 

мовні кліше, типові речення). 

10. Змоделюйте текст-опис. Проаналізуйте його композицію. 

Контрольні запитання 

1. Які основні складники тексту та варіанти їх розміщення в тексті 

документа? 

2. Яких загальних вимог слід дотримуватися при створенні текстів 
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службових документів? 

3. Що включає поняття «змістова композиція»?  

4. Яку роль у тексті виконують «семантичні опори» та лексична 

стратифікація? 

5. Що включає в себе поняття «лінгвістична композиція»?  

6. Яку роль у тексті виконують конектори та граничні демаркатори? 

7. У чому полягає роль усталених мовних зворотів в організації змісту 

документа?  

8. Яку структуру має типовий абзац?  

9. Яку функцію виконують внутрішньотекстові демаркатори?  

Література: [22; 26; 37; 38; 46; 47; 51; 52; 67; 72; 80; 82; 83; 84]. 

 

Лабораторне заняття № 5 

Тема: «Категорії тексту» 

Мета: реалізовувати в текстах службових документів категорії зв’язності, 

цілісності, дискретності (членування), інформативності, континууму за 

допомогою нормативних мовних засобів; здійснювати лінгвістичний аналіз 

тексту; розвивати навички редагування текстів. 

Короткі теоретичні відомості 

Категорії тексту відображають його найбільш загальні й суттєві ознаки 

та є етапами в пізнанні його онтологічних, гносеологічних і структурних ознак. 

Категорії тексту службових документів доцільно поділити на дві основні 

групи: структурні, які відображають ознаки його структури (категорії 

зв’язності, цілісності, дискретності (членування) та змістові, або 

концептуальні, які відображають особливості його змістового боку (категорії 

інформативності, континууму (простору й часу). 

Зв’язність зумовлює розвиток теми та забезпечує цілісність, інтеграцію 

тексту. Вона виявляється в процесі структурування тексту, поєднання його 

частин та елементів. Зв’язність може бути змістовою та формальною.  

Цілісність тексту – це відповідність змісту тексту його формі в обсязі, 
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визначеному автором тексту та його адресатом, технічним укладачем для 

виконання визначених ними комунікативних цілей.  

Дискретність розглядають як категорію, що виражає роздільність 

процесів створення, сприйняття та членування текстової форми організації 

комунікативної ситуації.  

Категорія інформативності розглядається в контексті інформації, яка 

закладена у змістовому повідомленні документа. При цьому інформація, яка 

міститься в повідомленні, співвідноситься з досить обмеженою ділянкою 

дійсності та орієнтована на певне коло адресатів. 

Текстовий континуум – це безперервне утворення інформації в часі та 

просторі. Структура часових відношень, співвідношення з реальним світом 

можуть бути встановлені лише на рівні тексту, тобто категорія континууму має 

розглядатися як текстова категорія, особливості якої не можна виявити на рівні 

речення. 

Завдання до теми 

1. Дайте визначення поняття «категорії тексту». 

2. Поясніть, чим відрізняються поняття «імпліцитні зв’язки» та 

«експліцитні зв’язки». 

3. Поясніть різницю між інформацією та метаінформацією в документі. 

4. Доведіть, що інформативність є провідною категорією тексту служ-

бових документів. 

5. Підготуйте наукове повідомлення про кількість, типологію, ієрархію 

категорій тексту. 

6. Схарактеризуйте категорію континууму в текстах управлінських 

документів. 

7. Підготуйте наукове повідомлення про засоби вираження зв’язності в 

текстах управлінських документів. 

8. Укладіть текст автобіографії. Простежте роль дієслівних форм у 

творенні категорії континууму в тексті. 

9. Уведіть усталені мовні звороти в текст вказівки (внесення змін до.., для 
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надання.., забезпечити розробку, організувати проведення.., вказівки щодо 

виконання.., залучати до роботи.., покласти на...). Проаналізуйте, які мовні 

засоби забезпечують зв’язність, цілісність, інформативність, просторовий і 

часовий континуум тексту. Яких правил ви дотримуєтеся при членуванні 

тексту? 

Контрольні запитання 

1. У чому складність визначення кількості, типології, ієрархії категорій 

тексту? 

2. Як поділяються категорії тексту? 

3. За допомогою яких засобів досягається зв’язність тексту? 

4. Якими засобами досягається автосемантія окремих відрізків тексту? 

5. Яка різниця між цілісністю та завершеністю тексту? 

6. Який вид інформацїі використовують у текстах службових документів?  

7. Як реалізовується модальність у тексті? 

8. Що таке текстовий континуум? 

9. Яку роль виконують видо-часові форми дієслів у творенні текстового 

континууму?  

10. Які ще мовні засоби реалізують категорію континууму? 

11. Яким чином у текстах документів реалізується ретроспекція та 

проспекція? 

Література: [1; 11; 17; 19; 23; 31; 47; 51; 55; 63; 66; 67; 73; 74–78]. 

 

Лабораторне заняття № 6 

Тема: «Лексико-стилістичні норми текстів документів» 

Мета: з’ясувати, як відбувається стилістична диференціація української 

лексики; розглянути випадки мовної надмірності та мовної недостатності в 

текстах документів і шляхи усунення подібних недоліків; схарактеризувати 

канцеляризми та штампи, особливості вживання іншомовної лексики; з’ясувати 

стилістичне значення полісемії; проаналізувати особливості використання 

омонімів, паронімів, синонімів, антонімів у текстах документів; визначити 
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стилістичні функції неологізмів архаїзмів, історизмів; вивчити способи 

творення й особливості використання документознавчої термінології; дослідити 

специфіку функціонування термінів у документально-інформаційній сфері; 

опанувати стилістичні можливості рідної мови; сформувати навички перекладу 

з російської мови. 

Короткі теоретичні відомості 

Лексична стилістика – вчення про функції, зумовлені семантикою слів, 

комплекс знань про стилістичне використання повнозначних, неповнозначних 

слів і вигуків. 

Уся лексика української мови зі стилістичного погляду поділяється на 

стилістично нейтральну та стилістично забарвлену. Стилістично нейтральна 

лексика є основою висловлювання. Стилістично забарвлена лексика 

розподіляється певною мірою за функціональними стилями. 

Розмовно-побутова лексика: матуся, донечка, сонечко, смакота, 

малесенький, близенько, спатки, дівуля, жбурнути, математичка, 

директорша, хапуга, поцупити, шарахнути, стовбичити, банькатий тощо. 

Лексика публіцистичного стилю насичена словами на позначення 

суспільно-політичних явищ, містить слова з оцінним позитивним і негативним 

значенням: відродження, феномен, авангард, прагматизм, двоєдушність, 

запроданство, вирішальний, політичний, лівий, правий, історичний, духовний. 

Лексика художніх творів характеризується образністю, метафоричністю, 

переносним вживанням слів, поетизмами: марево, жар-птиця, п’янкий, 

безмовний, смарагдовий, химерний, моторошний, тернистий, сягати, щеміти, 

зненацька тощо. 

Офіційно-ділова лексика не допускає експресивно-оцінної конотації; вона 

точна, конкретна, максимально уніфікована: заява, довідка, ухвала, резолюція, 

інструкція, наказ, розпорядження, свідок, допит, показання, алібі, зазначений 

вище, розглядуваний тощо. 

Науково-термінологічна лексика характеризується насамперед 

розвиненою термінологією. Слова вживаються в прямому значенні, їх 
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семантика точно визначена й окреслена: іменник, суфікс; діаметр, аксіома; 

апендицит. До науково-термінологічної лексики належать загальновживані 

слова (словосполучення), що набувають у тексті термінологічного значення: 

газ, напруга, антена, радіація, атом, вітамін, кисень. 

Терміном називається одиниця історично сформованої термінологічної 

системи, що виражає поняття та його місце серед інших понять, позначається 

словом або словосполученням, служить для спілкування людей, пов’язаних між 

собою єдністю спеціалізації, належить до словникового складу мови й 

підпорядковується всім її законам.  

Іншомовні слова – слова, запозичені з інших мов. В українській 

нормативній лексиці прийнято виділяти за походженням такі її основні шари: 

спільноіндоєвропейські слова (мати, батько, око, серце, дім, двері, спати, 

влада, два та ін.); праслов’янські (спільнослов’янські) слова (коса, пшениця, 

бджола, кожух, відро, ягода, озимина, двір, жито, варити та ін.); власне 

українські слова (кисень, добробут, козацтво, батьківщина, чарівний, 

байдуже, бо та ін.). 

Окрему групу іншомовної лексики становлять старослов’янізми (вождь, 

храм, єдність, мислитель, гординя, грядущий, премудрий, соратник та ін). 

Частина іншомовних слів особливо активізувалась уже в незалежній 

Україні: істеблішмент (структура та інститути влади; правлячі, панівні кола 

суспільства); комп’ютер (електронна обчислювальна машина). 

Велика кількість іншомовних лексем – це  інтернаціоналізми, тобто 

слова, котрі, як правило, у фонетично й граматично видозміненій формі 

використовуються майже в усіх літературних мовах, особливо в мовах 

європейського та північноамериканського регіонів. 

Полісемія, або багатозначність слів – наявність у семантичній структурі 

мовної одиниці кількох значень. Полісемічні слова протиставні моносемічним, 

або однозначним, якими найчастіше виступають терміни, котрі також нерідко 

підлягають лексико-семантичним змінам, безпосередньо пов’язані з 

формуванням полісемії слів. 
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Омоніми – слова, які мають різне лексичне значення, але однакове 

написання та звучання. Найтиповішими є повні  омоніми, усі форми яких 

однакові, збігаються (деркач
1
 – птах і деркач

2
 – віник). Виокремлюють і неповні 

омоніми, у яких немає повного звукового збігу. 

Пароніми – однокореневі слова, які належать до однієї частини мови, 

мають різне або частково інше лексичне значення, однак близькі між собою 

фонетично, різняться афіксом чи окремими звуками або тільки одним звуком. 

Важливим засобом урізноманітнення мовлення є використання синонімів, 

тобто слів, у яких значення повністю чи частково збігаються, як-от: метелиця, 

заметіль, сніговиця, завірюха, хуртовина; байдужий, апатичний. Синоніми 

поділяються на абсолютні та відносні. 

Антоніми – пари слів, які семантично протилежні одне одному; належать 

до однієї частини мови: чоловічий – жіночий, говорити – мовчати, завжди – 

ніколи. Це лексичні різнокореневі антоніми, тобто слова іншого звукового 

складу з протилежною семантикою. Менш типові однокореневі антоніми: 

логічний – алогічний, мобілізація – демобілізація, надія – безнадія. 

Архаїзми – застарілі слова, сполучення слів, морфологічні форми слів і 

синтаксичні конструкції, які належать до пасивної лексики, використовуються 

зрідка з певною стилістичною, функціонально-виражальною метою. 

Історизми – слова застарілі або ті, що старіють, які перейшли чи 

переходять до пасивної лексики через дуже обмежене використання їх у мові у 

зв’язку з припиненням існування позначуваних предметів, явищ, понять. 

Неологізми – нові слова, які з’являються в мові для того, щоб позначити, 

назвати нові поняття, явища, процеси. 

Точність вираження думки є однією з важливих ознак культури мови. 

Невміння автора точно висловити свою думку виявляється також у таких вадах 

мовлення, як мовна надмірність, або багатослів’я, і мовна недостатність. 

Виявом багатослів’я є повторення тієї самої думки: До закладів вищої 

освіти може вступити 340 тисяч цьогорічних випускників, які закінчили школу 

2018 р. 
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 Іншими формами мовної надмірності є плеоназм і тавтологія. Плеоназм 

– частковий збіг значень слів, що утворюють словосполучення: пам’ятний 

сувенір (сувенір – «подарунок на пам’ять»). Тавтологія – смислові повтори, які 

виникають, коли в реченні вживаються поряд спільнокореневі слова, 

наприклад: Користь від використання цих приладів є незаперечною. 

Досить поширеною помилкою є мовна недостатність, яка виявляється у 

випадковому пропущенні слів, необхідних для точного вираження думки. 

Наприклад: Ці сувеніри зроблені з шкіри косівських майстрів (з листа). 

Одним із джерел забруднення літературної мови є словесні штампи – 

слова та вирази, позбавлені образності, часто й одноманітно повторювані без 

урахування контексту, які збіднюють, знеособлюють мову. Наприклад: творча 

співпраця, люди в білих халатах (лікарі), рідке золото (нафта), чорне золото 

(вугілля). 

Стандартизація мовних засобів є однією з особливостей офіційно-

ділового стилю. На лексичному рівні ця риса виявляється у використанні 

канцеляризмів, тобто слів, словосполучень, виразів, які вживаються в ділових 

паперах як стійкий шаблон, трафарет для висловлення часто повторюваних 

думок, як-от: реалізація завдань, контроль за виконанням завдань покласти 

(на), підвищення ефективності заходів, набути розвитку, приділити особливу 

увагу, ужити термінових заходів.  

Лексикографія – суспільно необхідна діяльність, спрямована на 

створення різного роду термінологічних словників. Словники бувають 

енциклопедичні та лінгвістичні. 

Завдання до теми 

1. Назвіть найуживаніші шари лексики.  

2. Назвіть і схарактеризуйте групи стилістично (функціонально) 

обмеженої лексики.  

3. Підготуйте наукове повідомлення про лексичну стилістику мови 

службових документів: вибір слів, використання зображувально-виражальних 

засобів мови. 
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4. Схарактеризуйте стилістично нейтральну та стилістично забарвлену 

лексику сучасної української мови. 

5. Зробіть доповідь про використання іншомовних слів, професійно-

технічної та термінологічної лексики в текстах службових документів. 

6. Підготуйте наукове повідомлення про вживання архаїзмів, синонімів, 

паронімів у діловому мовленні.  

7. Наведіть приклади слів-історизмів. 

8. Розкажіть про стилістичне використання іншомовних слів. 

9. Назвіть випадки мовної надмірності та мовної недостатності в текстах 

документів. 

10. Зазначте шляхи усунення подібних недоліків. 

11. Підготуйте доповідь про стилістичне вживання іншомовної лексики. 

12. Доберіть до іншомовних слів власне українські відповідники. 

Визначте сферу функціонування слів-синонімів: демонструвати, 

кореспонденція, дикція, репрезентувати, компенсувати, потенціал, 

акумулювати, дефект, експертиза, ранг, ревізія, санкція, субсидія, Де-юре, 

конкуренція, конфіденційний, конфронтація. 

13. Знайдіть у реченні повтори, плеоназми або тавтологію. Обґрунтуйте 

функціональну доречність їхнього використання: 1. Її почерк був чітким, 

красивим і каліграфічним. 2. Дозвольте побажати Вам найкращі побажання і 

найщиріші вітання. 3. Ще змалечку у свої малі роки я читав поезії і твори Шев-

ченка. 3. Необхідно хоча б частково відшкодувати шкоду, завдану нашому 

підприємству внаслідок стихійного лиха. 4. Під час екскурсії по місту ви 

ознайомитеся з кількома меморіальними пам’ятниками. 5. Високоякісні 

спеціалісти виконають ваше замовлення якісно і в строк. 6. Ми могли здобути 

більших здобутків у цьому році. 7. У спеку комфортні відчуття ви можете 

відчути, коли температура води у річці буде нижчою від температури повітря 

на 5-6 градусів.  

14. Розкрийте значення словників у розвитку культури, науки. 

15. Поясніть вживання поданих слів і вкажіть, які з них належать до 
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ненормативної лексики: постачальник, міроприємство, багатогалузевий, 

презентувати, розрекламувати, учбовий, навчальний, авангард, спонсор, 

слідуючий, наступний, координувати, ексклюзивний, лаконічний. 

16. Доберіть вісім прикладів словосполучень (речень), щоб у кожному з 

них іменник мова мав інше значення. 

17. Доберіть синоніми до поданих слів. Визначте функціонально-

стилістичну характеристику синонімів: залюбки, аналізувати, дохідний, 

авторитет, безкультур’я, етнографія, керування, жбурляти, звітувати, 

пособляти, осатанілий, поцупити, авіатор. 

18. Визначте тлумачення слів, складіть з ними речення: професійний – 

професіональний, поверхневий – поверховий, орден – ордер, нагода – пригода, 

здравиця – здравниця, лікувати – лічити, інформативний – інформаційний. 

19. Перекладіть словосполучення українською мовою: домашний адрес – 

поздравительный адрес, военная кафедра – военный конфликт – воинские 

почести, дружеский визит – дружный коллектив, первоочередная задача – 

математические задачи, натянутые отношения – отношения равенства, 

книжный магазин – книжные выражения, музыкальный слух – музыкальное 

общество, документы в личном деле – личные привязанности, способный 

ребенок – способный на все, тактичный руководитель – тактический приём. 

20. Розділіть окремо слова, утворені різними способами (афіксальним, 

основоскладанням, абревіацією): канцелярія, життєстверджувальний, 

зателефонувати, добросовісний, маловідомий, інновація, справочинство, 

Кабмін, спорудження, понаднормовий, стрибкоподібний, військкомат, ЄС, 

АПН України, технагляд, зберігання інформації.  

Контрольні запитання 

1. Що таке мовна норма? На яких рівнях мови вона виявляється? 

2. Що є об’єктом і предметом лексичної стилістики?  

3. Яким є кількісний вияв різних стилістичних груп лексики? 

4. Які слова та сполучення слів належать до загальновживаної лексики?  

5. У чому полягають їхні мовностилістичні функції? 
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6. Як внутрішньо поділяється іншомовна лексика?  

7. Що таке канцеляризми, штампи? 

8. Які джерела виникнення й походження документознавчої термінології? 

9. Якою лексикою, крім загальновживаної, ви частіше користуєтеся?  

10. Які ознаки властиві терміну? 

11. Що таке лексикографія? 

12. Які ви знаєте словники? 

13. Якими словниками користуються фахівці в галузі документознавства та 

інформаційної діяльності? 

14. Які слова називають моносемічними, полісемічними? 

15. Які групи неповних омонімів виділяють? 

16. Які слова називаються паронімами? 

17. Що таке синонімічний ряд? 

18. На які групи поділяються синоніми? 

19. За яких умов формується антонімічний ряд? 

20. Які групи архаїзмів виділяють? 

Література: [10; 24; 32; 39; 40; 50; 57; 60; 79; 83; 84; 86]. 

 

Лабораторне заняття № 7 

Тема: «Орфографічні норми текстів документів» 

Мета: засвоїти орфографічні норми текстів документів (уживання великої 

літери у власних назвах посад, звань, установ, організацій; написання 

російських і слов’янських прізвищ українською мовою; правила скорочень; 

правила позначення цифрової інформації); сформувати навички перекладу з 

російської мови. 

Короткі теоретичні відомості 

В оформленні тексту велика літера вживається на початку певних його 

частин. Якщо звертання закінчується знаком оклику, то перше слово після 

нього пишеться з великої букви: Вельмишановна пані Ольго Миколаївно! 

Просимо повідомити дату Вашого приїзду. 
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Перші слова в рубриках після нумерації з дужкою (наприклад: 1), 2), 3)... 

або а), б), в)...) пишуться з малої літери, а в кінці ставиться крапка з комою. 

Проте якщо нумерація використовується з крапкою (наприклад, 1. 2. 3.), то 

перші слова в рубриках пишуться з великої літери, а в кінці ставиться крапка. 

У протоколі з великої літери пишуться перші слова питань і записів після 

слів «Слухали», «Виступили», «Ухвалили». 

З великої літери пишуться всі слова (крім загальних назв на зразок 

громадянин, добродій, пан, письменник, депутат, країна, область, місто, село, 

вулиця, море, планета, зірка тощо): 

а) в іменах, прізвищах, прізвиськах, псевдонімах людей: громадянин 

Григорій Петрович Куценко, князь Ярослав Мудрий. З великої літери пишуться 

також присвійні прикметники, утворені від власних назв людей: Шевченків 

«Заповіт», Ольжин брат; 

б) у власних назвах міфологічних істот, персонажів творів: Зевс, Дід 

Мороз, Червона Шапочка, Мавка; але якщо назви персонажів із казок не 

виступають дійовими особами твору, а використовуються як загальні, то вони 

пишуться з малої літери: баба-яга, дід-мороз, іван-покиван; 

в) у кличках тварин: кінь Орлик, собака Білий Бім Чорне Вухо; 

г) у власних астрономічних, географічних і топонімічних назвах: сузір'я 

Велика Ведмедиця, галактика Молочний Шлях, Європа, гори Карпати, Чорне 

море; 

д) у назвах держав, територій, населених пунктів, вулиць, будівель тощо: 

Україна, Сполучені Штати Америки, Київська область, майдан Незалежності; 

ж) у назвах найвищих державних установ України та міжнародних 

організацій: Верховна Рада України, Конституційний Суд України; 

з) у найменуваннях найвищих і вищих звань України та міжнародних 

посад: Прем’єр-міністр України, Президент України. 

є) у назвах релігійних понять і богослужбових книг: Бог, Біблія. 

З великої літери пишеться тільки перше слово у назвах: 

а) різних установ, закладів, громадських і політичних організацій: 
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Міністерство освіти і науки України, Національний банк України; 

б) найвищих державних посад України та міжнародних посад: Президент 

України, Голова Верховної Ради України. 

в) історичних подій, епох, війн, свят, знаменних дат, постів тощо: Велика 

французька революція, епоха Відродження, Семирічна війна; 

г) конгресів, конференцій, договорів, найважливіших документів тощо: 

Конституція України, Декларація прав людини, Версальський мир. 

У текстах службових документів можливі відхилення від 

загальноприйнятих норм у написанні великої та малої літери. 

1. Велика літера вживається на початку так званих умовних власних імен, 

що становить прикмету ділового стилю. Походячи від категорії загальних імен, 

умовні найменування стають індивідуальними позначеннями в контексті 

певних документів-контрактів, декларацій, угод, дипломатичних документів: 

Сторони домовилися... 

2. Допускається вживання великої літери в загальних іменниках з метою 

виділення їх як заголовка документа: Ректору Національного гірничого 

університету України студента третього курсу Іванова А.В. Заява. 

3. Характерним є також написання з великої літери однорідних 

понятійних позначень, на яких необхідно наголосити. 

4. Велика літера вживається для написання рубрик тексту, якщо вони 

граматично самостійні та досить об'ємні: 1. Предмет контракту. 2. Терміни 

постачання і т. д. 

5. Слово «Наказую», що з'єднує констатуючу й розпорядчу частини 

наказу, і його синонімічні замінники пишуться з великої літери: З метою 

забезпечення подальшого збереження техніки Наказую... 

6. З великої літери пишеться також початкове слово постанови, 

протоколу, резолюції після констатуючої частини. 

Скорочення найменувань, яке нерідко застосовується в текстах 

документів, має відповідати нормативним вимогам орфографії та пунктуації, а 

також принципам абревіатурного утворення, викладеним у державних 
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стандартах.    

У сучасному документуванні вироблені певні правила позначення чисел. 

Числа слід писати літерами, якщо: 1) числа стоять у непрямому відмінку: клас 

обладнали п’ятьма комп’ютерами; 2) збіг декількох чисел у цифровій формі 

може ускладнити читання: п’ять 30-місних автобусів; 3) кількісний числівник 

починає собою речення: П’ять комп’ютерів закупили вже сьогодні. 

Цифрову форму чисел рекомендують писати: 1) якщо однозначні цілі 

числа стоять у ряді з дво- і багатозначними: після серії з 5, 7 і 12 вправ; 2) якщо 

однозначні цілі числа утворюють сполучення з одиницями фізичних величин, 

грошовими одиницями тощо: маса 7 кг, ціна 7 грн.; 3) у текстах управлінських і 

наукових документів: перевиконання завдання на 3%. 

Завдання до теми 

1. Сформулюйте основний принцип вживання великої літери у власних 

назвах посад, звань, установ, організацій. 

2. Поясніть, які можливі відступи від загальноприйнятих норм написання 

великої та малої літери в текстах документів. 

3. Означте правила вживання великої літери у складноскорочених словах.  

4. Поясніть необхідність уживання в ділових паперах скорочених 

найменувань. 

5. Сформулюйте правила написання російських прізвищ українською 

мовою. 

6. Підготуйте наукове повідомлення на такі теми: «Вживання великої 

літери в управлінських документах»; «Правопис власних назв у службових 

документах»; «Складні випадки перекладу прізвищ українською мовою»; 

«Написання складних, складноскорочених слів і графічних скорочень». 

7. Запишіть прізвища українською мовою. Уведіть їх у речення: Кузнецов, 

Сергеев, Тютчев, Достоевский, Семёнов, Наседкин, Чапек, Мицкевич, Вересаев, 

Парфёнов, Дьяков, Ветров, Виспянский, Короткевич, Масарик. 

8. Запишіть слова скорочено: доктор педагогічних наук, видавництво, 

факультет, філологічний, філософський, деканат, інститут, університет, 
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література, 25 гектарів, 2015/2016 навчальний рік, 1992 рік народження, 

Полтавська область, район, 2010-2015 роки, міністерство, Міністерство 

внутрішніх справ, житлово-експлуатаційна контора, Українська 

республіканська партія, районна державна адміністрація, військова частина, 

Київський політехнічний інститут, кубічний метр, тридцять дві сторінки, 

п’ятий параграф, квадратний кілометр. 

9. Запишіть слова, дотримуючись орфографічних норм: давним/давно, 

без/кінця/краю, пів/Європи, коли/не/коли, що/понеділка, в/решті/решт, 

с/по/за/ранку, пів/острова, /р,Р/різдво, /п,П/Переяслав, /х,Х/мельницький, 

/в,В/інни/ч,чч/ина, віце/президент, дев’яносто/літній, соціо/лінгвістика, 

/н,Н/ацбанк, унтер/офіцер, сон/трава, кіловат/година, напів/автомат, 

/п,П/івнічно//а,А/мериканський, генерал/губернатор, ж,Ж/овті /в,В/оди, 

мі/бемоль, термо/гідро/ізоляція, Ц...церон, д...лема, / /б,Б/удинок /у,У/чених. 

Контрольні запитання 

1. Якому типу скорочень надається перевага в текстах службових 

документів – буквеному чи буквено-цифровому? 

2. Якими правилами необхідно керуватися при написанні порядкових 

числівників у текстах документів? 

3. Як скорочуються іменники зі значенням числа? 

4. Відповідно до яких правил у близьких за звучанням російських прізвищах 

Нікітін і Никифоров по-різному передається та сама російська буква и? 

5. Від чого залежить різне написання прізвищ Королів і Корольов, 

Пономарів і Пономарьов? 

6. Чому треба дотримуватися єдиних правописних правил передавання 

іншомовних, зокрема слов’янських, власних назв українською мовою? 

Література: [4; 50; 57; 79; 86]. 

 

Лабораторне заняття № 8 

Тема: «Морфологічні норми текстів документів» 

Мета: засвоїти морфологічні норми текстів документів (рід та особливості 
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вживання назв осіб за професією, посадою, званням; правила творення 

родового відмінка іменників чоловічого роду ІІ відміни; правила відмінювання 

прізвищ, імен та по батькові; особливості написання іменниково-числівникових 

утворень); закріпити вміння щодо оформлення текстів документів; формувати 

навички перекладу з української та російської мов. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Чимало іменників чоловічого роду, що є назвами осіб за професією, 

посадою, званням тощо, не мають паралельних форм жіночого роду, наприклад: 

адвокат, гід, менеджер, мер, міністр, нотаріус, прокурор, хірург, педіатр. 

Значна кількість назв осіб утворює паралельні форми чоловічого й жіночого 

роду: дипломник – дипломниця, журналіст – журналістка. Кілька іменників 

жіночого роду, що позначають традиційно жіночі професії та заняття, не мають 

відповідників чоловічого роду, як-от: домогосподарка, манікюрниця, покоївка, 

праля, рукодільниця. Іноді лексичні значення спільнокореневих назв осіб 

чоловічої та жіночої статі не збігаються, порівняйте: друкар – «працівник 

друкарської справи, поліграфічної промисловості» та друкарка – «жінка, що 

працює на друкарській машинці». 

У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду II відміни мають 

закінчення -а(-я), -у(-ю). Слід пам’ятати, що закінчення залежить від значення 

іменника. Додатковими критеріями виступають наголос і морфологічна 

структура. 

Імена та по батькові відмінюються відповідно до своєї відміни і групи: 

Н. Семен Іванович 

Р. Семена Івановича 

Д. Семену (-ові) Івановичу 

З. Семена Івановича 

О. Семеном Івановичем 

М. (при) Семенові (-у) Івановичу 

Кл. Семене Івановичу 

Людмила Марківна  

Людмили Марківни  

Людмилі Марківні  

Людмилу Марківну  

Людмилою Марківною  

(при) Людмилі Марківні  

Людмило Марківно 
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Не відмінюються жіночі прізвища на -о ( Бойко) та на приголосний (Ткач, 

Гайдай), а також деякі іншомовні чоловічі та жіночі прізвища, а саме: 

а) неслов’янські прізвища з кінцевим голосним (крім -а після 

приголосного та -я): Делакруа (але: Лорка – Лорки), Гюго, Лонгфелло, Руссо, 

Данте, Гете, Голсуорсі, Віньї, Шоу; а також: Дюма, Золя; 

б) російські прізвища на -их, -аго, -ово: Гладких, Живаго, Дурново; 

в) українські прізвища на зразок Півторадні, Леле; псевдоніми Трублаїні. 

Прізвища прикметникового типу на -ий, -а відмінюються як 

прикметники: 

Н. Погорілий 

Р. Погорілого 

Д. Погорілому 

З. Погорілого 

О. Погорілим 

М. (при) Погорілому 

Нижня 

Нижньої 

Нижній 

Нижню 

Нижньою 

Нижній 

Жіночі прізвища, які мають форму присвійних прикметників, можуть не 

відмінюватися: Олена Дяків, Олени Дяків, Олені Дяків тощо. 

Прізвища на зразок Бадзьо, Іваньо в давальному, місцевому й орудному 

відмінках мають закінчення, як у твердій групі: Бадзьові, Бадзьом, Іваньові, 

Іваньом. 

У складних прізвищах, що становлять поєднання двох слів як 

рівноправних, відмінюються обидві частини: Нечуй-Левицький – Нечуя-

Левицького, Нечуєві-Левицькому, Нечуя-Левицького, Нечуєм-Левицьким і т. д. 

Але коли перша частина прізвища – односкладове слово, то відмінюється, 

як правило, лише друга частина: Драй-Хмара – Драй-Хмари, Драй-Хмарі і т. д. 

В українській мові звертання обов’язково виражається кличним 

відмінком іменника. У звертаннях, що складаються з двох власних назв або із 

загальної назви та імені, обидва слова мають форму кличного відмінка 

Григорію Семеновичу, Ірино Андріївно, пане Максиме, тітко Маріє. У 

звертаннях, що складаються із загальної назви й прізвища, кличну форму має 
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загальна назва, а прізвище виступає у формі називного відмінка: пане Чорний, 

добродійко Прищепа. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, 

кличну форму обов’язково має перше слово: пане голово (голова). 

Зв᾽язок числівників з іменниками. Після числівника один іменник 

ставиться в однині: 71 кілограм. Після числівників два та більше іменник стоїть 

у множині: два дні, три тижні, чотири місяці, п'ять років, десять століть.  

У сполученнях із числівниками два, три, чотири іменник нерідко дістає 

такий самий наголос, як у родовому відмінку однини: сини – три сини, сéла – 

чотири села. Тільки іменники, які в множині втрачають суфікс -ин-, при 

числівниках два, три, чотири стоять у формі родового відмінка однини: 

двадцять два киянина, тридцять три селянина. Прикметники після 

числівників два, три, чотири мають переважно форму називного відмінка 

множини (як і іменник): три цікаві книжки. 

Числівники тисяча, мільйон, мільярд у всіх відмінках вимагають від 

означуваного іменника родового відмінка множини: тисяча років, тисячі років, 

тисячею років. 

Після дробових числівників іменник постійно стоїть у родовому відмінку 

однини: півтора місяця, півтора року. 

Якщо є вислів з половиною, із чвертю, то іменник при ньому набуває 

форми, якої вимагає власне кількісний числівник: два з половиною тижні, 

чотири з половиною місяці, п'ять із чвертю років. 

Збірні числівники (крім обидва, обидві) вимагають від іменників родового 

відмінка множини: двоє селян, троє татар. З числівниками обидва, обидві 

іменники вживаються в тій самій формі, що і з числівником два: обидва 

контракти, обидві студентки. 

З неозначено-кількісними числівниками кілька, декілька, кільканадцять, 

кількадесят, стонадцять іменники вживаються у формі родового відмінка 

множини: кілька разів, декілька чоловік, кільканадцять курчат. Числівники 

мало, чимало, багато, небагато можуть сполучатися з іменниками в родовому 

відмінку однини, за умови, що ці іменники називають об'єкти, що не 
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піддаються лічбі: мало бра; багато сили; чимало часу. 

Порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді, числі, відмінку: 

сьоме питання, другий розділ, перший доповідач. 

Завдання до теми 

1. Поясніть правила відмінювання географічних назв. 

2. Наведіть приклади іменників II відміни чоловічого роду, в яких 

паралельно вживаються закінчення -а(-я) та -у(-ю). 

3. Наведіть приклади паралельних форм (чоловічий і жіночий рід) 

уживання назв осіб за професією, посадою, званням. 

4. Доберіть, якщо можливо, до наведених іменників чоловічого роду 

іменники жіночого роду й навпаки: керівник гуртка, артист, балерина, 

друкарка, хірург, художник, завідувач, агроном, лауреатка, доповідач, житель, 

інструкторка, мер, ліфтер, методистка, художник-конструктор, міліціонер, 

перукар, швачка, кореспондент, кравець, поет, машиніст, стажер, 

абітурієнт, учений секретар, воротар, морж, ворожка, медсестра. 

5. Утворіть форму кличного відмінка поданих імен: Анатолій Петрович, 

Генріх Ярославович, Ігор Тимофійович, Віталій Андрійович, Олег Юрійович, 

Федір Пилипович, Григорій Михайлович, Василь Ігорович, Геннадій Мусійович, 

Еміль Якович, Кирило Петрович, Сава Максимович, Лука Петрович, Марина 

Олександрівна, Зоя Павлівна, Любов Сергіївна, Надія Вікторівна, Ольга 

Дмитрівна, Адель Миколаївна, Марія Олексіївна, Ася Сергіївна. 

6. Схарактеризуйте особливості вживання дробових числівників у текстах 

документів. 

7. Утворіть форми родового, давального, орудного відмінків 

числівниково-іменникових сполучень: 25 учасниць фестивалю; 7 книг; 9 108 

сторінок видання; 25-й порядковий номер; 1,025 га землі; 
3
/4 поля. 

8. Утворіть форму родового відмінка однини 
:
 поданих іменників: файл, 

текст, документ, предмет, паркан, листопад, акт, пленум, колектив, 

директор, телефон, конденсат, Крим, Дніпропетровськ, ступінь, реферат, 

канал, вокзал, провайдер, жакет, рекорд, фізіолог,  водевіль. 
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9. Напишіть лист-прохання, використовуючи такі іменниково-

числівникові сполучення: обидва контракти, одна десята запасів борошна, 

мільйона гривень, шістдесяти працівникам. 

10. Запишіть текст українською мовою. 

Что бы я хотел пожелать молодёжи моей родины, посвятившей себя 

науке? Прежде всего – последовательности. Об этом важнейшем условии 

плодотворной научной работы я никогда не смогу говорить без волнения. 

Последовательность, последовательность и последовательность! С самого 

начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в 

накоплении знаний. 

Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины. 

Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущее. Никогда не 

пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы и самыми смелыми 

догадками и гипотезами. 

Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать чёрную 

работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты! Факты – это 

воздух учёного! Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши 

«теории» – пустые слова. 

Но, изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у 

поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов фактов. Пытайтесь 

проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими 

управляющие. 

Контрольні запитання 

1. Як відмінюються прізвища, імена та по батькові? 

2. У яких звертаннях обидва слова набувають форми кличного відмінка? 

3. Які групи іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку 

однини мають закінчення -а (-я)?  

4. Які групи іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку 

однини мають закінчення -у(-ю)? 

5. Яким чином узгоджуються кількісні числівники з іменниками? 



36 
 

6. Які числівники в текстах документів пишуться словами? 

Література: [3; 12; 14; 15; 24; 27; 32; 38; 41; 48; 49; 50; 51; 54; 57; 61; 63; 64; 79; 

82; 83; 86]. 

    

Лабораторне заняття № 9 

Тема: «Синтаксичні норми текстів документів» 

Мета: засвоїти синтаксичні норми текстів документів (особливості вживання 

речення як складової тексту документа; ознаки тексту як надфразової єдності, 

або складного синтаксичного цілого; засоби зв’язку між компонентами 

надфразової єдності, або складного синтаксичного цілого; структурні типи 

надфразових єдностей, або складних синтаксичних цілих); закріпити вміння  

щодо оформлення текстів документів; формувати навички перекладу з 

російської мови. 

Короткі теоретичні відомості 

Речення  – це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично та 

інтонаційно оформлене як відносно закінчена цілість, що передає певну 

інформацію. 

Мета писемного мовлення – створення тексту, більшого чи меншого за 

обсягом, залежно від потреби. Текст, звичайно ж, складається з речень. Але, 

щоб повно висловити якусь думку, конкретне повідомлення, одного речення 

мало. Думка чи повідомлення найчастіше висловлюються кількома реченнями, 

об’єднаними між собою спільним змістом і будовою. 

Група взаємопов’язаних за змістом і за допомогою синтаксичних засобів 

речень, які порівняно з окремими реченнями виражають розвиток думки, 

називається складним синтаксичним цілим, або надфразовою єдністю. Тобто 

складне синтаксичне ціле – низка речень, поєднаних між собою в одне ціле 

семантико-граматичними відношеннями. Порівняно з окремими реченнями 

складне синтаксичне ціле є повнішою формою розвитку думки. Якщо речення 

більшою чи меншою мірою відповідає судженню, то надфразова єдність 

звичайно відповідає умовиводам. Наприклад: У малому залі консерваторії 
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пройшли десяті традиційні читання, присвячені Д.Шостаковичу. Вони 

відбулися напередодні дня народження композитора в стінах, де Шостакович 

був студентом, аспірантом, викладав і виховав плеяду музикантів. 

Окремі речення у складному синтаксичному цілому становлять 

структурно-семантичну єдність. 

У службових документах абзац збігається з надфразовою єдністю, є 

лінгвістичною композиційною одиницею і структурною композиційною 

одиницею, використання якої зумовлено авторською інтенцією. 

Речення, що входять до складного синтаксичного цілого, поєднані між 

собою змістом: спільною темою, спільним предметом думки чи повідомлення. 

Послідовність розташування окремих речень зумовлюється послідовністю 

подій, сприймання фактів, послідовністю суджень, за якими йдуть умовиводи. 

Проте, крім змістової пов᾽язаності, речення поєднуються у складне 

синтаксичне ціле за допомогою різних структурних засобів: лексичних, 

морфологічних, синтаксичних, ритмомелодійних. 

Залежно від способу зв’язку між реченнями, що входять до складного 

синтаксичного цілого, розрізняють два основні його структурні типи: 

надфразові єдності (складні синтаксичні цілі) з ланцюжковим і паралельним 

зв᾽язком компонентів. 

Завдання до теми 

1. Поясніть, чому в текстах документів не вживаються питальні та 

окличні речення. 

2. Схарактеризуйте основні структурні типи надфразових єдностей 

(складних синтаксичних цілих). 

3. Наведіть приклад надфразової єдності, що може бути використана в 

текстах документів. 

4. Напишіть лист-роз᾽яснення, використовуючи надфразову єдність 

(складне синтаксичне ціле). 

5. Доведіть, що подані речення є складним синтаксичним цілим. Які 

синтаксичні засоби використані? 
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На ринку послуг незадоволений попит населення навіть з урахуванням 

«допомоги» кустарів оцінюється в 5,5 мільярда гривень на рік. Для споживача 

ця велика, але дещо абстрактна величина з економічної довідки означає черги в 

приймальних пунктах, непомірно розтягнуті строки виконання замовлень, 

неможливість відремонтувати телевізор, спорудити садовий будиночок, 

запросити няню до дитини й безліч інших житейських труднощів, що 

знижують рівень і якість нашого життя. 

Прикладом плідного співтовариства вчених місцевих ВНЗ і виробничників 

є створення у цьому великому об’єднанні лабораторії електроерозійної 

обробки. Упровадження нової технології дало змогу скоротити 

трудомісткість шліфувальних робіт удвоє, у вісім разів зменшити витрату 

алмазних кругів. Економний метод знайшов застосування уже на двадцяти 

підприємствах різних галузей машинобудування. 

6. Визначте тип речень, кількість частин, синтаксичні відношення між 

ними і засоби зв’язку. 

Оператор здійснює загальні технічні та організаційні заходи, спрямовані 

на забезпечення конфіденційності отримуваної та відправленої інформації 

Абонента. Доступ працівників Оператора до такої інформації дозволяється 

виключно з метою технічного забезпечення послуги або у випадках, 

передбачених чинним законодавством. Технічну можливість доступу до 

інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники Оператора, які 

несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, призначеної 

для Абонента, або яка виходить від Абонента. Оператор повідомляє Абонента 

про необхідність доступу його працівників до інформації Абонента. 

7. Запишіть 2-3 складні синтаксичні цілі, що можуть увійти до тексту 

трудової угоди. 

8. Розставте розділові знаки у складному синтаксичному цілому. 

Доповідач зупинився на основних напрямах діяльності журналістів в 

економічній соціально-політичній в інших сферах життя сучасного 

суспільства. Ми журналісти зазначив він вирішуємо два надзвичайно складні й 
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відповідальні завдання. Перше гранично точно відобразити хід і результати 

змін у житті допомогти людям державі досягнути успіхів у перебудові у 

прискоренні соціально-економічного розвитку. Друге перебудуватися нам 

найсучаснішим засобам масової інформації газетам і журналам радіо і 

телебаченню інформаційним агентствам книговидавцям. 

Контрольні запитання 

1. Що таке надфразова єдність (складне синтаксичне ціле)? 

2. Які є структурні типи надфразових єдностей? 

3. Які види речень найчастіше вживаються в текстах документів? Чим 

можна це пояснити? 

4. За допомогою яких засобів зв᾽язку можуть бути поєднані між собою 

речення у складному синтаксичному цілому (надфразовій єдності)? 

Література: [1; 4; 14; 15; 19; 24; 27; 32; 34; 35; 38; 41; 48; 49; 50; 54; 55; 57; 61; 

64; 69; 73; 79; 82; 83]. 

 

Лабораторне заняття № 10 

Тема: «Комунікативно-стилістичні якості мовлення фахівця у сфері 

документознавства» 

Мета: опанувати комунікативно-стилістичні якості мовлення (нормативність, 

правильність, точність, логічність, чистоту, образність, доречність, багатство, 

простоту, стислість, виразність і чіткість мовлення). 

Короткі теоретичні відомості 

Нормативність мовлення – відповідність мовних засобів системі мови та 

сприйняття її носіями як зразок суспільного спілкування в певний період 

розвитку мови й суспільства, як головну категорію культури мови та важливе 

поняття загальної теорії мови. 

Правильність мовлення – повна відповідність мовлення нормам 

літературної мови, одна з основ мовленнєвої культури. 

Точність мовлення – повна відповідність, узгодженість висловлюваного з 

певними матеріальними та ідеальними реаліями життя.  
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Логічне мовлення – продумане, виважене, семантично й структурно 

впорядковане мовлення; повна відповідністю сказаного певним реаліям життя. 

Чистота мовлення як одна з його комунікативних ознак досягається тоді, 

коли мовлення нормативне й усі його елементи є літературними. 

Образність мовлення – передавання певних понять через художні образи, 

якими відтворюється не зовсім звичне бачення, сприймання людиною 

навколишнього світу й себе в ньому. 

Доречність мовлення – відповідність обстановці, неодмінна ознака 

стилістично досконалого, довершеного, бездоганного за своїм змістом і 

структурою мовлення. 

Багатство мовлення, яке найбільше визначається кількістю слів у мові, 

усталеністю їхніх лексичних значень і морфемно-морфологічних форм, 

розгалуженістю синтаксичних конструкцій і т. ін., слугує, крім іншого, 

матеріалом для стилістичних спроможностей мови, основою мовленнєвого 

мистецтва. 

Просте мовлення – мовлення нескладне, виразне, не обтяжене 

спеціальними термінами – філософськими, економічними, біологічними, 

фізико-математичними та ін., воно також несумісне з розгорнутими, 

багатослівними складними реченнями, періодами, які ускладнюють 

сприймання висловлюваних думок. 

Виразність мовлення – властивість за значенням слова «виразний», який 

зовнішніми ознаками передає внутрішні якості, почуття, переживання; чіткий, 

розбірливий, легко зрозумілий.  

Чіткість мовлення – властивість мовлення за ознакою «чіткий», тобто 

розбірливий, виразний; зручний для читання; ясний для розуміння; який 

проводиться організовано, правильно, злагоджено. 

Завдання до теми 

1. Зредагуйте подані речення: 1. У Бухаресті завершився чемпіонат по 

художній гімнастиці. 2. Зустрічаємось завтра без чверті десять. 3. По самим 

скромним підрахункам пожежа завдала збитків для підприємства на 2 млрд. 
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карбованців. 4. Я дуже хвилююся про брата. 5. По закінченні школи я 

вступатиму в університет. 6. Він уже давно не живе по цьому адресу. 

7. Нарада по цьому питанню почнеться в десять годин. 8. Контракт був 

розірваний по нашій ініціативі. 9. У скількох діях ця вистава? 10. Можна мені 

переглянути твій конспект по математиці? 11. Це заняття проведене згідно 

плану. 12. По неуважності ти робиш багато помилок. 13. Просимо вас 

повідомити щодо виконання замовлення по факсу. 14. При вашій допомозі ми 

встигнемо виконати замовлення. 15. Я хочу до вас звернутися по приватній 

справі. 

2. Підготуйте наукове повідомлення про комунікативно-стилістичні 

якості мовлення. 

Контрольні запитання 

1. Якими комунікативно-стилістичними якостями відрізняється мовлення? 

2. Що таке «мовна норма»? Які є типи мовних норм? 

3. У чому полягає варіантність мовної норми? 

4. Що передбачає правильність мовлення? 

5. Які причини порушення точності мовлення? 

6. Як забезпечити логічність мовлення? 

7. Як досягти чистоти мовлення? 

8. У якому стилі найповніше реалізується образне мовлення? 

9. Які мовленнєві огріхи через недотримання стислості й простоти мовлення 

є досить поширеними? 

10. За яких умов мовлення вважається доречним? 

11. Які складові має багатство мовлення? 

Література: [15; 27; 41; 49; 54; 61; 64]. 

 

Лабораторне заняття № 11 

Тема: «Створення та редагування текстових електронних документів» 

Мета: закріпити вміння щодо складання електронних текстів документів 

відповідно до норм їх оформлення; навчитись вставляти в текстовий документ 
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таблиці; сформувати навички автоматичного перекладу. 

Короткі теоретичні відомості 

Системами обробки тексту є спеціальні програми (комплекси програм), 

які називають текстовими процесорами або текстовими редакторами. 

Загальними функціями тестових процесорів є: набір тексту (введення 

інформації) в пам’ять комп’ютера; можливість уведення тексту декількома 

мовами; редагування (заміна, зміна, вставляння, видалення, копіювання, 

переміщення тощо) фрагментів тексту; форматування (зміна параметрів 

шрифтів, абзаців, сторінок тощо) фрагментів тексту; опрацювання декількох 

текстів одночасно; пошук потрібних фрагментів тексту; можливість вставляння 

в текст різних об’єктів (рисунків, схем, таблиць, графіків, формул, спеціальних 

знаків, яких немає на клавіатурі тощо); перевірка правопису й автоматичне 

коригування помилок при введенні тексту; друкування всього тексту або його 

фрагментів; створення стандартних документів (листів, резюме, записок тощо); 

друкування набраного тексту або його фрагментів; збереження набраного 

тексту на зовнішньому носієві. 

Серед текстових процесорів розрізняють такі, що працюють і в 

середовищі DOS (Edit, WordPerfect), і в середовищі Windows (Write, NotePad / 

Блокнот, WordPad, Microsoft Word). Крім текстового редактора, у Microsoft 

Office входять такі прикладні програми: Microsoft Excel; Microsoft Access; 

Microsoft PowerPoint; Microsoft Outlook. 

Робота з текстом документа передбачає зміну зовнішнього вигляду тексту 

(форматування); копіювання, переміщення та видалення тексту (редагування); 

вставлення об’єктів у текст документа; створення нових документів;                                                                                                                                                                                                                               

збереження тексту на диск / дискету; відкриття раніше створеного файлу; 

друкування тексту документа на принтері; перевірку правопису тощо. 

 Редагування – це зміна вмісту документа шляхом перестановки, заміни, 

вставки та знищення фрагментів документа. 

Форматування документа – це зміна його зовнішнього вигляду. 

Параметри форматування можна встановлювати до й після набору тексту. У 
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Word розрізняють форматування символів і форматування абзаців. У Word 

реалізовано два принципово відмінних способи форматування тексту – пряме  

форматування та форматування з використанням стилів (стильове). 

Система вбудованої перевірки орфографії дає змогу знаходити 

неправильно набрані слова, орфографічні помилки; автоматично їх виправляти; 

знаходити словоформи або її залишок у списку морфем; вибирати потрібний 

елемент із кількох можливих; робити вибірку інформації за окремими 

морфемами й об’єднувати їх у загальну інформацію про словоформу; 

ураховувати індивідуальні особливості морфем та їхній уплив на загальну 

інформацію про словоформу. 

Граматичний контроль українськомовних текстів здійснюється за 75 

правилами, серед яких такі: узгодження форм числівника з іменником; 

уживання дієслова без прийменника; прийменник з особовим займенником; 

тире між підметом і присудком; розділові знаки при вставних і заперечних 

словах; кома при звертанні та ін. 

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте правила оформлення документів у текстовому 

процесорі Word. 

2. Підготуйте наукове повідомлення про статистичну (цифрову) таблицю 

як статистичне речення. 

3. Зробіть доповідь про створення форм і бланків службових документів.   

4. Підготуйте наукове повідомлення про створення Web-сторінки та її 

переклад. 

5. Зробіть автоматичний переклад російською мовою за допомогою 

програми Lingvo, а потім українською за допомогою програми Рута-Плай. 

Відредагуйте текст. 

A stereotype is a belief that all people from a culture behave a certain way. It 

is an opinion based on one’s own cultural values and prejudices and on little 

information about the other culture. For example, a woman from a culture that 

values hard work looks at people from a fictional country called «Zibi». In Zibi, 
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people work at their jobs about five hours a day. So the woman says, «People from 

Zibi are lazy». This is a stereotype because she states that every person from Zibi is 

the same and it is an opinion based more on the woman’s own values than on any 

thoughtful observation of Zibian values or lifestyle. 

In this book, we talk about different ways of doing business. We make cultural 

generalizations about different styles of business. This does not mean that every 

person who lives in a particular culture will do business in a way that fits the 

generalization. Within each culture there are many choices. There is, however, in 

every culture a standard way of doing things. The cultural generalizations describe 

those standards and the values that guide those standards. 

7. На аркуші паперу А4 (поля 20мм з усіх боків) наберіть текст листа-

запрошення на прем’єру вистави місцевого театру. 

8. Уведіть текст. Відформатуйте його таким чином: 

 шрифт – Arial; 

 кегль – 16;   

 абзацный відступ – 2см;  

 розташувати  – по ширині; 

 інтервал перед кожним абзацом – 12 пт; 

 міжрядковий інтервал – подвійний; 

 буквиця, з якої починається перший абзац, має бути заввишки 2 рядки. 

Спілкування з приятелями, колегами є звичайним і приємним способом 

проведення часу для більшості людей. Однак виступ перед аудиторією 

викликає внутрішню стурбованість. Це відбувається тому, що змінюється роль 

оповідача. У повсякденному житті, беручи участь у розмові, люди рідко 

відчувають тиск з боку свого оточення й умов, за яких відбувається розмова. 

Усвідомлення, що будь-якої миті, потрапивши у незручне становище, можна 

відмовитися від продовження розмови і зняти з себе відповідальність за її 

розвиток, заспокоює людину. Тим більше, що завжди знайдеться кому її 

продовжити. Такі умови спілкування дають змогу сконцентруватися на 

головному – передаванні інформації. Важливим є те, що у звичайній розмові всі 
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співрозмовники рівноправні, ніхто не бере на себе провідної ролі. Зовсім 

інакше почувається оратор, який, виступаючи перед слухачами, усвідомлює 

мету, якої йому потрібно досягти, персональну відповідальність. 

Людина є суспільною істотою, частиною сім’ї, співтовариства друзів, які 

підтримують одне одного. Опинившись на трибуні, вона починає відчувати 

дефіцит звичної підтримки, що породжує певний психологічний дискомфорт, 

оскільки їй одній доводиться інформувати, переконувати публіку, відповідати 

на запитання, докори тощо. 

9. Наберіть текст, не включаючи програму автоматичної перевірки 

орфографії. Потім зробіть перевірку. Які помилки найчастіше допускаються? 

Поясніть причини. 

Предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність 

підприємства, яка складається з окремих господарських операцій, що змінюють 

майно підприємства та його джерела чи стан і використання майна 

підприємства. 

Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через об’єкти. 

Об’єктами є господарські засоби, джерела господарських засобів і господарські 

процеси. 

Бухгалтерський облік відбиває увесь процес виробництва, кошти 

підприємства, дає можливість простежити за змінами, яких зазнають його 

майнові засоби. Враховуючи сукупність затрат, підприємець визначає 

собівартість виробництва чи мінімум того, що він повинен виручити, якщо не 

бажає зазнати збитків. Для цього він постійно порівнює собівартість своєї 

продукції, робіт і послуг з ринковими цінами. Таким чином підприємець 

контролює продуктивність і прибутковість свого підприємства. 

Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого 

господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма 

подробицями. Бухгалтерська інформація відображає суцільну, без будь-яких 

пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Така повнота інформації 

забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень. 
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В умовах переходу до ринкових відносин головним та основним 

завданням бухгалтерського обліку визнано отримання точної та достовірної 

інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, 

необхідної як для оперативного управління підприємством, так і для 

використання інвесторами, кредиторами, податковими, фінансовими та 

банківськими органами, а також іншими зацікавленими юридичними та 

фізичними особами. 

10. Створіть таблицю згідно зі зразком. Таблиця має займати всю 

сторінку. Орієнтація сторінки – книжна. 

№ 

з/п 

Назви розділів і тем Кількість годин Форми 

контролю Всього У т.ч. 

Лекції Семінар-

ські 

Самост. 

робота 

Розділ І. Демографія як наука та навчальна дисципліна 

1 Система знань про народонаселення. 

Основні поняття й терміни 

8 2  

2 

2 

2 

Реферат 

2 Історія демографічної думки в Україні 8 2 2 4 Реферат 

Розділ II. Теорія та методика демографічних досліджень 

3 Основні джерела демографічних 

студій 

7 2 2 3 Реферат 

4 Методологічні підходи до вивчення 

демографічних структур і процесів 

8 2 2 4 Реферат 

5 Кількісний аналіз і вимірювання 

демографічних процесів 

4   4  

11. Зробіть автоматичний переклад тексту українською мовою за 

допомогою програми «Рута-Плай». Відредагуйте. 

На протяжении своей истории украинский народ создал многогранную 

высокую национальную культур, которая развивалась в неразрывной связи с 

другими народами. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники 

прошлого, сохранившиеся до наших дней и вошедшие в сокровищницу 

мировой культуры. 

Одним из наиболее выдающихся памятников паркового искусства 

является парк «Софиевка», находящийся в городе Умани. Парк создавался 

руками крепостных мастеров. Его строили без предварительного проекта. 

Поэтому сложные композиционно объёмные и планировочные задачи решались 

непосредственно в натуре. Много усилий потребовалось на устройство 
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искусственных гротов, водопадов. Из земли выкапывали громадные глыбы 

гранита и перекатывали их с одного места на другое, иногда на значительное 

расстояние, проводили большие земляные работы. Камни, большие и малые, 

тщательно сортировались и укладывались на заранее предусмотренные места с 

таким расчётом, чтобы не нарушить естественного пейзажа. По мере 

завершения подготовительных работ на отдельных участках садовник-

декоратор Заремба производил на них посадку местной и экзотической 

древесно-кустарниковой растительности. Обладая большим художественным 

вкусом, он искусно компоновал различные породы деревьев и кустарников, 

увязывая их с рельефом водной поверхности, архитектурой, создавая близкие и 

далёкие перспективы. 

Контрольні запитання 

1. Як створити новий текстовий документ? 

2. Що таке форматування тексту? 

3. Як зробити перевірку правопису в тексті українською мовою в 

текстовому процесорі Word? 

4. Які параметри сторінки звичайно використовують для текстів 

документів? 

5. Як у роботі документознавця допоможе створення форм і бланків? 

6. Які основні характеристики програми Рута? 

7. Як здійснити редагування таблиць у текстовому процесорі Word? 

8. Як створити нумерований список? 

Література: [8; 16; 21; 35; 36; 38; 50; 55; 57; 59; 82; 86]. 

 

Лабораторне заняття № 12 

Тема: «Розпізнавання документів у програмі Fine Reader» 

Мета: сформувати навички розпізнавання текстових документів; опанувати 

основні етапи: сканування, сегментування тексту, безпосереднє розпізнавання. 

Короткі теоретичні відомості 

Процес уведення документів у комп’ютер складається з чотирьох етапів: 
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сканування, розпізнавання, перевірка та збереження результатів розпізнавання. 

Сканування. На першому етапі сканер «переглядає» зображення й передає 

його комп’ютеру. При цьому отримане зображення є набором чорних, білих або 

кольоровий крапок, картинкою, яку не можливо відредагувати в жодному 

текстовому редакторі. 

Розпізнавання – обробка зображення OCR-системою. Обробка 

зображення системою FineReader охоплює аналіз графічного зображення, 

переданого сканером, і розпізнавання кожного символу. 

Після завершення розпізнавання результат з’являється у вікні Текст. 

Вікно Текст – це вбудований редактор програми FineReader; у ньому можна 

перевірити результати розпізнавання та відредагувати розпізнаний текст. 

Результати розпізнавання можна зберегти у файл, передати в зовнішній 

додаток, не зберігаючи на диску, скопіювати в буфер обміну або відправити 

електронною поштою в кожному з підтримуваних програмою FineReader 

форматів збереження. Зберегти можна всі сторінки або тільки вибрані. 

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте основні етапи: сканування, сегментування тексту, 

безпосереднє розпізнавання. 

2. Опишіть процес сканування текстів порівняно зі скануванням фото. 

3. Підготуйте наукове повідомлення про можливості програми ABBYY 

FineReader. 

4. Зробіть доповідь про переваги та недоліки роботи в програмі ABBYY 

FineReader. 

5. Проаналізуйте особливості сканування нетекстових матеріалів. 

6. Відскануйте текст, розпізнайте, збережіть у Word-документі. 

Останні роки XIX і початку XX століть були роками інтенсивного 

розвитку капіталізму, періодом загострення соціально-економічних протиріч у 

Росії. У цей час швидко почали будуватися залізниці, великі промислові 

підприємства, жилі прибуткові та різні торговельні будинки, спеціальні 

навчальні заклади та ін. Разом із цим ріс і розвивався російський пролетаріат. 
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Ще студентом архітектурного відділу Петербурзької академії 

мистецтв Валеріан Микитович починає свою професійну роботу архітектора. 

У 1897-1899 роках він працює помічником архітектора в Петербурзі, 

пізніше займає посаду помічника архітектора в місті Одеса, виконуючи ряд 

архітектурних проектів, у тому числі проект оформлення залу в приватному 

будинку Фальц-Фейна, проект і робочі креслення банку на колишній 

Херсонській вулиці, проект огорожі та воріт для Одеського водогону та ін. 

З 1900 по 1901 рік він працює технічним контролером на спорудженні 

будинків політехнічного інституту в Києві, бере участь в архітектурному 

житті міста. 

У 1902 році Валеріан Микитович Риков закінчує з відзнакою 

архітектурний відділ Академії мистецтв і одержує звання архітектора. Після 

закінчення Петербурзької академії мистецтв В.М. Риков з 1902 по 1904 р. 

працює архітектором на станції Жмеринка Південно-Західної залізниці, де в 

співдружності з іншими архітекторами запроваджує нові, ефективні на той 

час будівельні матеріали – метал і бетон.  

7. Надрукуйте текст. Відформатуйте його таким чином: 

 шрифт  – Arial; 

 кегль  – 16; 

 абзацний відступ  – висячий рядок; 

 розташувати  – по центру; 

 інтервал перед кожним абзацом  – 18 пт; 

 міжрядковий інтервал  – півтора рядка; 

 буквиця першого абзацу має бути заввишки 2 рядки; 

 перше слово кожного речення  – червоний колір, жирний курсив. 

Вельмишановний Петре Івановичу! Щиро дякую Вам за лист з порадами та 

рекомендаціями щодо організації нашого задуму. Але повинен сказати, що мені 

прикро було читати рядки, де Ви висловлюєте сумніви в успішному завершенні 

нашого проекту і просите при нагоді знайти Вам заміну. 
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Я, звичайно, розумію, що Ви – дуже зайнята людина і на Ваші плечі лягає 

безліч клопотів та турбот. Однак, сподіваюсь, і Ви чудово розумієте важливість 

здійснюваної нами роботи. 

Зараз ми наближаємося до успішного завершення проекту. Нещодавно я мав 

розмову з Вашим колегою, членом нашої групи паном Щербиною В.Т., і він 

твердо переконаний в тому, що потрібне ще одне, останнє зусилля – і успіх нам 

буде забезпечений. 

Однак без Вас та Вашої допомоги нам важко буде так швидко досягти бажаної 

мети. Адже функція, яку Ви з самого початку погодилися виконувати, є однією 

з найважливіших (якщо не найважливішою!) у цій роботі. Гадаю, буде 

несправедливо, якщо Ви покинете проект за два кроки до завершення. Тим 

більше, що ніхто зі знайдених на заміну не зможе зараз повністю опанувати 

ситуацію, тому життєво необхідно, щоб робота, яка була Вами детально 

спланована і велася за Вашої активної участі, була доведена до кінця також 

Вами. 

Хотілося б, щоб у хвилину успіху Ви були з нами. 

Залишаюся з повагою до Вас_____ 

8. Напишіть резюме (мета: заміщення вакантної посади). 

9. Зробіть автоматичний переклад тексту російською мовою за 

допомогою програми Lingvo, а потім українською за допомогою програми 

«Рута-Плай». Відредагуйте отриманий текст. 

A merger of equals had a lot of appeal. If you combine the Number 1 and Number 2 

players in an industry, by definition you’re Number 1 in terms of size. And when you 

are growing that fast, you have a number of key management openings you have to 

fill. By combining two companies with good management teams, you automatically 

build up the strength of your management and you do it quickly. You can also widen 

your customer base and have more distribution channels. 

In addition, the merger automatically makes your remaining competition second 

level. As a result, your competition must rethink its strategy. In the end, you force a 
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period of mergers and acquisitions on your competition. They have no choice but to 

respond to the changes you initiated. 

When we looked more closely, our concerns were raised. For example, 50 per cent of 

large-scale mergers fail. Mergers can fail on a number of levels. They can fail in 

terms of their benefit to the shareholders, customers, employees and business 

partners. A decision has to be right with each of those groups, or we would not go 

forward with it. 

If you merge two companies that are growing at 80 per cent rates, you stand a very 

good chance of stopping both of them. That’s a fact. For a period of time, no matter 

how smoothly they operate, you lose momentum. 

Our industry is not like the banking industry, where you are acquiring branch banks 

and customers. In our industry, you are acquiring people. And if you don’t keep those 

people, you have made a terrible, terrible investment. We pay between $500,000 and 

$2 million per person in an acquisition. So you can understand that if you don’t keep 

the people, you’ve done a tremendous disservice to your shareholders. So we focus 

first on the people and how we incorporate them into our company, and then we 

focus on how to drive the business. 

From Joel Kurtzman, Thought leaders. 

10. Відскануйте текст, розпізнайте його, збережіть як Word-документ. 

Зробіть автоматичний переклад російською мовою, відредагуйте. 

Writing an Effective Business Plan 

A business plan can be an invaluable tool to help you manage the success of your 

business. Don’t think of the business plan just as something you have to do to get 

funding, think of your business plan as a living document – your roadmap to starting 

and managing your business venture. 

The first thing to know is that beginning to write the plan is the hardest. It is hard for 

everyone – from seasoned executives in big international companies to first-time 

entrepreneurs. It can be very intimidating. There is so much information to research, 

too many questions that need to be answered. 
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Writing a plan can be managed just as most other business tasks are managed. It 

requires advanced preparation and discipline. Preparing to write the plan involves 

gathering accurate and convincing information and carefully outlining the plan before 

writing. 

We hope that this guide will make it easier for you to write
 
your business plan. Please 

note the words your business plan. 

Although this guide contains what should be in a business plan it is in the end of your 

plan. Don’t worry about using business jargon or long complicated sentences or 

explanations, present the information simply and clearly, and most importantly, your 

business plan should convey your own drive and determination to succeed. Lastly 

don’t expect to sit down and write a perfect plan. Just like writing a great novel, the 

plan will need to be rethought and rewritten several times before it is ready to be 

presented. The reader of your plan will instantly know if you are really serious and 

enthusiastic about your business venture or if you merely just «went through the 

motions» of preparing the document. 

11. Відскануйте таблицю, відредагуйте її. 

 

№ Змістовий 

модуль 

Тема Обсяг годин Форми та 

методи 

контролю 

знань 

Оцінка 

в балах 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ія

 

С
ем

ін
ар

 

Ін
д

. 
р
о
б

. 

С
ам

. 

р
о
б

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Розвиток 

соціальної 

допомоги від 

найдавніших 

часів до XIX 

ст. 

1. Соціальна 

допомога в давніх 

суспільствах 

       

2. Практика 

соціальної 

підтримки на Русі 

у X –XIII ст. 

       

3. Церковна 

державна світська 

соціальна 

допомога в XIV  – 

першій половині 

XVII ст. у 

Московській 

державі та Україні 
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Контрольні запитання 

1. Яке призначення сканера? 

2. Який порядок розпізнавання текстових документів у програмі FineReader? 

3. У чому проблеми й переваги розпізнавання бланків? 

Література: [8; 16; 21; 35; 36; 38; 50; 55; 57; 59; 82; 86]. 

 

Лабораторне заняття № 13 

Тема: «Автоматичний переклад документів» 

Мета: отримати загальні знання про автоматичний переклад; проаналізувати 

засоби та види автоматичного перекладу; сформувати уявлення про 

комп’ютерну лексикографію; удосконалити навички роботи з електронними 

словниками. 

Короткі теоретичні відомості 

Машинний переклад – один із напрямів автоматичної обробки мови, що 

займається створенням автоматичних або автоматизованих систем перекладу 

науково-технічної та ділової прози. У ході механічного перекладу виконується 

два завдання: одержати на виході текст, придатний для редагування; одержати 

текст, що має інформаційну користь для споживача. 

Нині чітко сформувалися два напрями розвитку системи машинного 

перекладу: створення систем машинного перекладу з опорою на використання 

могутньої універсальної мови змісту та створення автоматичних словників 

лінгвістичних одиниць, автоматизованих термінологічних банків даних. 

Письмовий переклад поділяється на послівний (текст подається як 

послідовність слів, кожне з яких має свою цінність); буквальний (розглядає 

текст не як послідовність окремих слів, а як послідовність речень); філологічний 

(потребує максимального наближення читача до автора); адаптивний 

(передбачає скорочення оригіналу й витяг з нього найважливішої інформації та 

створення реферату, анотації на іншій мові). 

Предметом комп’ютерної лексикографії є вивчення способів побудови й 

використання машинних словників природної мови. У комп’ютерній 
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лексикографії розрізняють механізований і машинний словники. Особливості 

укладання машинних словників: реєстрація наявного стану щодо певного слова; 

нормативність уживання; сталість складу; мета словника; вихідний матеріал 

для набору машинного словника. Машинні словники можуть виконувати одну з 

трьох можливих функцій: збереження інформації; маніпуляція нею; трансляція.  

Машинні словники класифікують за характером структури лексичних 

одиниць (словник основ; словник словоформ; словник зворотів); за способом 

організації (частотні; алфавітні (прямі та зворотні); словники-тезауруси; 

словники конкорданси; спеціальні (для перекладу багатозначних слів). 

Завдання до теми 

1. Назвіть відмінні риси друкованих і машинних словників. 

3. Схарактеризуйте основні види автоматичного перекладу. 

4. Укажіть основні особливості роботи в пакеті «Рута-Плай». 

5. Поінформуйте про засоби автоматичного перекладу тексту. 

6. Зробіть наукове повідомлення про сутність синтаксичного аналізу в 

системах автоматичного перекладу. 

7. Підготуйте доповідь про семантико-синтаксичну модель 

автоматичного перекладу. 

8. Зробіть автоматичний переклад з російської мови на українську. 

Відредагуйте отриманий текст. 

Научный перевод 

Перевод иностранной и отечественной научной документации – 

важнейшее средство обмена научной и технической информацией. 

Различают неопубликованные переводы двух видов: 

• перевод документов с иностранного языка на украинский; 

• перевод документов с украинского языка на иностранный. 

Ежегодно переводчики дают более 400 тысяч авторских листов 

различных научно-технических текстов, служащих для изучения зарубежного и 

популяризации отечественного опыта. 



55 
 

Научные переводы (реферативный, перевод-аннотации оформляются 

необходимыми тиражами в виде рукописей (машинописей), предназначенных 

для специалистов соответствующих отраслей. Переводы содержат текст, 

сведения о переводе и оригинале. Авторское право на перевод принадлежит 

переводчику. 

9. Зробіть автоматичний переклад з німецької мови на англійську за 

допомогою програми PROMT, потім на російську за допомогою програми 

Lingvo. Відредагуйте текст. 

Peter besucht seine Freundin Renate oft. Sie ist auch vierzehn Jahre alt und wir lernen 

zusammen. Sie kocht sehr gut. Apfelkuchen ist ihre Spezialität. Er schmeckt sehr gut. 

Das Kochen ist ihr Hobby. Renate liest auch Krimis gern, aber Phantastik mag sie 

nicht. Renate besucht auch einen Englischkurs, denn sie will nach England fahren. 

Renate hat am dreiundzwanzigsten August Geburtstag und ihre Eltern schenken ihr 

diese Reise. In England wird Renate nur englisch sprechen. Die Fremdsprachen fallen 

ihr leicht. Sie will auch Museen und Theater besuchen. Sie wird mir Postkarten aus 

England schicken. Renate will Dolmetscherin werden. Wir sind gute Freunde. 

10. Відскануйте текст, перекладіть українською мовою. Відредагуйте. 

The Management Team 

Your business plan should describe how the company is organized and what each 

individual’s duties and responsibilities are. If you are an entrepreneur and у our only 

employee is yourself this section should talk about you. Include a Paragraph or half-

page synopsis describing your background eluding relevant employment and 

professional experience, significant accomplishments and educational background. 

At the end of the business plan attach a complete and ailed resume or if you are 

working with a team of people, resumes. Тhe necessary details to be included in this 

section are shortcomings in your management team or outside resources you plan to 

hire (for example an attorney or accountant). This section should also list the number 

of employees you plan on hiring and their role and responsibilities. And lastly you 

should list any outside advisors who are helping or advising you with the business. 
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This could be a current business owner, a mentor or an organization that is providing 

you with information and support. 

11. Напишіть претензійний лист на ім’я директора рекламного агентства. 

12. Наберіть текст, розставте розділові знаки. 

Вартість усіх видів послуг пов’язаних з участю у виставці подається 

Організатором в умовних одиницях. 

Експонент без узгодження з Організатором не має права залучати до 

виконання робіт що входять у перелік додаткових послуг інших осіб крім 

уповноважених на це Організатором. 

Ринкова економіка складна і суперечлива входить у сучасне життя з 

труднощами. 

Згідно з постановою адміністрації міста малозабезпеченим 

надаватиметься допомога. 

Незважаючи на зайнятість та перевантаженість справами не слід забувати 

про родину. 

Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачем 

недоброякісної тобто такої що не відповідає встановленим стандартам нормам 

правилам і технічним умовам або некомплектної продукції і товарів здійснені 

відповідальними за це особами вчинені протягом року після накладення 

адміністративного стягнення за такі ж порушення караються штрафом від 

трьохсот до п’ятисот мінімальних розмірів заробітної плати. 

Контрольні запитання 

1. Що означає термін «машинний переклад»? 

2. Які напрями машинного перекладу найбільш швидко розвиваються в 

сучасному суспільстві? 

3. Які проблеми може розв’язати комп’ютерна лексикографія? 

4. Які основні типи словників використовується в системі машинного 

перекладу? 

5. Які основні етапи роботи з документом у програмі Lingvo? 

Література: [8; 16; 21; 35; 36; 38; 50; 55; 57; 59; 82; 86]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна 

2. Історичні витоки документної лінгвістики 

3. Теоретичні основи документної лінгвістики 

4. Місце документної лінгвістики серед інших галузей знань і навчальних 

дисциплін 

5. Особливості писемного тексту  

6. Поняття «текст» як основний об’єкт лінгвістики  

7. Ознаки тексту  

8. Класифікація текстів у документній лінгвістиці 

9. Особливості текстової комунікації 

10. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа 

11. Загальні вимоги до створення тексту службового документа 

12. Змістова композиція тексту службового документа 

13. Лінгвістична композиція тексту службового документа 

14. Архітектоніка тексту службового документа 

15. Методика оцінювання композиції тексту службового документа 

16. Категорії тексту службового документа 

17. Стилістична диференціація української лексики 

18. Поняття про термін і метамову 

19. Способи творення та особливості використання документознавчих 

термінів 

20. Випадки мовної надмірності та мовної недостатності в текстах 

документів і усунення подібних недоліків 

21. Канцеляризми та штампи 

22. Стилістичне вживання іншомовної лексики 

23. Лексикографічний аспект метамови 

24. Стилістичне значення полісемії 
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25. Використання омонімів, паронімів, синонімів, антонімів у текстах 

документів 

26. Стилістичне використання архаїзмів, історизмів, неологізмів 

27. Вживання великої літери в текстах документів 

28. Використання власних особових назв у текстах документів 

29. Відмінювання прізвищ 

30. Кличний відмінок іменників 

31. Написання закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого 

роду II відміни 

32. Особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням у 

текстах документів 

33. Сполучення числівників з іменниками 

34. Текст як надфразова єдність, або складне синтаксичне ціле 

35. Структурні типи надфразових єдностей. Засоби зв’язку між 

компонентами надфразової єдності 

36. Комунікативно-стилістичні якості мовлення 

37. Комп’ютеризація в документній лінгвістиці 

38. Створення та редагування текстових електронних документів 

39. Текстові редактори й текстові процесори 

40. Текстове оформлення Word-документа 

41. Створення форм і бланків 

42. Робота з таблицями у Word-документі 

43. Розпізнавання документів у програмі Fine Reader 

44. Автоматичний переклад документів 

45. Комп’ютерна лексикографія 
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Рецензія 

на методичні вказівки щодо лабораторних занять  

з навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр» 

  

Методичні вказівки щодо лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Лінгвістичні основи документознавства» написані на достатньому рівні. Їх 

мета – сформувати у студентів систему знань про специфіку структурної та 

змістової організації текстів службових документів і виробити уміння 

моделювати тексти службових документів різних жанрів відповідно до певної 

комунікативної ситуації. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку лабораторних занять, 

питань до іспиту, списку літератури. Кожне лабораторне заняття має чітко 

сформульовану тему, мету, містить короткі теоретичні відомості, завдання, 

контрольні запитання та літературу до теми. 

На лабораторні заняття винесені питання, спрямовані на більш глибоке 

оволодіння навчальним матеріалом і його закріплення. Виконавши завдання до 

кожної теми, студенти розрізнятимуть види текстів службових документів за 

різними класифікаційними ознаками; створюватимуть та аналізуватимуть 

структуру текстів службових документів різних жанрів; моделюватимуть 

тексти електронних документів і здійснюватимуть їх лінгвістичний аналіз; 

перекладатимуть тексти українською мовою; конструюватимуть стилістично 

довершений текст; скануватимуть інформацію, оброблятимуть, переводитимуть 

її у програму Word, редагуватимуть; дотримуватимуться етикету спілкування. 

Запропонований список літератури уможливить більш детальне вивчення 

питань, передбачених навчальною програмою, розгляд різних підходів до 

висвітлення однієї теми. Запитання до іспиту дозволять з’ясувати рівень 

оволодіння студентами навчальним матеріалом. 

Рецензент        доц. О.М. Тур 
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Витяг із протоколу №  

засідання кафедри українознавства 

 

 

від _______________ 2018 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Доц. Шабуніну В.В. про методичні вказівки щодо 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Лінгвістичні 

основи документознавства» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи 

документознавства» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

 

 

 

 

 

 

 

Завкафедрою        доц. Маслак В.І. 

 

Секретар кафедри       доц. Бутко Л.В. 
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Витяг  з протоколу № ___ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

від «___» ___________2018 р. 

                                     Присутні:  усі члени науково-методичної ради факультету 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо лабораторних занять 

з навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», 

які підготувала до друку доцент кафедри українознавства Шабуніна В.В. 

(Інформація ученого секретаря факультету доц. Тур О.М.) 

СЛУХАЛИ: ученого секретаря факультету доц. Тур О.М. про методичні 

вказівки щодо лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Лінгвістичні основи документознавства» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент кафедри 

українознавства Шабуніна В.В. 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Лінгвістичні 

основи документознавства» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», 

які підготувала до друку доцент кафедри українознавства 

Шабуніна В.В. 

Голова  НМР  факультету      проф. Т. Б. Поясок 

Секретар          доц. О. М. Тур  


