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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 10,5 

Галузь знань: 

0201 «Культура» Професійної підготовки 

Спеціальність: 

029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»  

Модулів – 4 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 18 
3-й, 4-й  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

315 

5-й, 6-й, 7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

  40 год.  

Практичні заняття 

 48 год.  

Лабораторні 

52 год.  

Самостійна робота 

 175 год.  

Вид контролю: іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 56 % до 44 % 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства» є: 

 сформувати систему знань про специфіку структурної та змістової організації текстів 

службових документів;  

 виробити уміння моделювати тексти службових документів різних жанрів відповідно до 

певної комунікативної ситуації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства» є: 

 опанувати лінгвістичні основи сучасного документознавства і ділової комунікації, 

літературної мови як засобу писемного ділового спілкування;  

 визначити особливості стилістичної диференціації української літературної мови, 

лінгвістичну специфіку офіційно-ділового стилю і документа як основного способу його 

реалізації, структурно-композиційну та мовну своєрідність текстів документів; 

 сформувати навички практичного застосовування норм сучасної української літературної 

мови відповідно до теми, мети і сфери спілкування; 

 навчити студентів правильно використовувати різні мовні засоби (лексичні, фразеологічні, 

морфологічні, синтаксичні та ін.) відповідно до комунікативних намірів, створювати тексти 

офіційно-ділового стилю; 

 сформувати вміння аналізувати структуру тексту, визначати його змістові, структурні та 

мовні хиби; 

 виробити навички редагування текстів документів; 

 опанувати комп’ютерні технології 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 і 

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; 
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 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; 
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 користуватися загальномовними словниками; 

 сканувати різного роду інформацію, обробляти її, переводити її в програму Word, 

редагувати; 

 дотримуватись етикету спілкування. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТНОЇ ЛІНГВІСТИКИ  

Змістовий модуль 1. Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна  

Історичні витоки документної лінгвістики. Причини виникнення та еволюція розвитку 

лінгвістики тексту як самостійного мовознавчого напряму. Значення наукових досліджень 

мовознавців для формування сучасних уявлень про текст (Л.В. Щерба, О.М. Пєшковський та ін.). 

Сутність висловлення в концепціях В. Волошинова та М.М. Бахтіна. Концепція мовленнєвого 

жанру М. Бахтіна. Лінгвофілософська концепція Вільгельма фон Гумбольдта. Ідеї Вільгельма фон 

Гумбольдта в Україні.  Неогумбольдтіанство в Європі та США. Лінгвофілософська концепція 

Й.Л. Вайсгербера. Лінгвофілософська концепція Ф. де Соссюра та її вплив на зародження 

структуралізму. Генеративізм у мовознавстві. Лінгвофілософська концепція Н. Хомського. 

Виокремлення документної лінгвістики як галузі лінгвістики тексту. Особливості сучасного 

розвитку лінгвістики тексту, основні напрями досліджень загальної теорії тексту, граматики 

тексту, стилістики тексту. 

Теоретичні основи документної лінгвістики. Становлення документної лінгвістики як 

інтегративної навчальної дисципліни. Понятійний апарат документної лінгвістики. Основні 

напрями розвитку документної лінгвістики. 

Місце документної лінгвістики серед інших галузей знань і навчальних дисциплін. 

Міждисциплінарні зв’язки документної лінгвістики з гуманітарними, філософськими, технічними 

галузями знань (риторикою, текстологією, герменевтикою, лінгвостилістикою, синтаксисом, 

діловодством, інформатикою, філософією, логікою, семіотикою, прагмалінгвістикою, 

психолінгвістикою, теорією дискурсу, теорією мовленнєвої діяльності тощо. Форми і сутність цих 

зв’язків. Текст як об’єкт дослідження теорії тексту, граматики тексту, стилістики тексту. 

Змістовий модуль 2. Теорія тексту 

Особливості писемного тексту. Відмінності усного і писемного мовлення. 

Поняття «текст» як основний об’єкт лінгвістики. Текст у лінгвістиці та інших філологічних 

науках. Текст як наукове поняття. Основні підходи до лінгвістичної класифікації текстів. Причини 

складності визначення тексту. Дефініція тексту в документній лінгвістиці. Сучасні концепції 

тексту та провідні аспекти вивчення тексту в цих концепціях. 
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Ознаки тексту. Текстоутворювальні ознаки тексту, його межі. Співвідношення тексту з іншими 

одиницями мови: дискурсом, реченням і висловлюванням. Їх характеристики, особливості 

використання у документній лінгвістиці. Словосполучення, речення, текст: порівняльний аналіз. 

Дискурс і його розуміння в дослідженнях лінгвістично-герменевтичного спрямування. 

Різновиди текстів за характером побудови, функціонально-смисловим призначенням, за 

кількістю учасників у мовленні, за жанровою належністю, за стильовою співвіднесеністю, за 

формою репрезентації. Класифікація текстів у документній лінгвістиці (за ступенем уніфікації, 

функціонально-стилістичними ознаками, мовленнєвим жанром, композиційно-мовленнєвими 

формами тощо).  

Особливості текстової комунікації. Екстралінгвістичні та інтралінгвістичні фактори 

комунікації у текстах службових документів. Поняття діалогічності та адресатності текстів, форми 

і ступінь репрезентації у тексті адресата й адресанта. 

Змістовий модуль 3. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа 

Поняття методу, методики, методології, прийому. Традиційні методи дослідження мови тексту. 

Описовий метод і його прийоми. Структурний метод і його прийоми. Математичні та комп’ютерні 

методи і прийоми аналізу тексту (кількісні, статистичні, методи теорії інформації, математичної 

логіки). Поняття про лінгвостатистику та стилостатистику. Порівняльно-історичний метод. Метод 

лінгвістичної географії. Зіставний метод. Прийоми індукції і дедукції у зіставному мовознавстві. 

Проблема мови-еталона порівняння. Принципи зіставних досліджень. Рівні й аспекти зіставного 

дослідження. Етапи зіставного аналізу. Використання інших методів у зіставних дослідженнях. 

Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи. Герменевтичний підхід у лінгвістичному 

дослідженні тексту. Особливості герменевтичної інтерпретації текстів. Специфіка розуміння, 

тлумачення, інтерпретації текстів службових документів. Поняття недоінтерпретації та 

надінтерпретації (надрозуміння) тексту.  

Герменевтика тексту і філософська герменевтика (значення наукових розвідок П. Рікера, У. 

Еко для розуміння сучасного рівня дослідження тексту). Герменевтична концепція мови 

М. Гайдеггера. Філософія мови Г.-Г. Гадамера. 

Загальні засади неокантіанства. Теоретичні засади філософської концепції Е. Касірера. 

Феноменологічний  і екзистенційно-феноменологічний  підходи до мови. Вчення Е. Гуссерля 

про мову. Лінгвофілософські ідеї М. Мерло-Понті. 

Комунікативна (дискурсивна) філософія і мова. Теоантропокосмічна теорія мови. 

Лінгвофілософська концепція О.Лосєва. Синергетична сутність мови в концепції П. Флоренського. 

Енергетична концепція сутності мови К. Кастанеди. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ В ДОКУМЕНТНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

Змістовий модуль 4. Композиція тексту службових документів 
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Загальні вимоги до створення тексту службового документа, особливості підготовки. Форма 

документа. Способи викладення матеріалу в документі. Етапи роботи над текстом. Види і техніка 

правки текстів. Відбір фактів, їх перевірка. Правила складання бібліографічних списків. Правила 

цитування і оформлення цитат. Оформлення титульної сторінки. Правила оформлення заголовків і 

підзаголовків. Прийоми виділення окремих частин тексту. Оформлення приміток, додатків і 

підстав до тексту. Виноски до тексту та правила їх оформлення. Вимоги до мови ділових паперів. 

Поняття про композицію тексту службового документа. Змістова композиція тексту. Основні 

складники тексту та варіанти їх розміщення. Особливості лексичного розподілу змісту в текстах. 

Стандартизація та уніфікація текстів службових документів: роль усталених мовних зворотів в 

організації змісту документа, відмінність мовних кліше від штампів шаблонів, трафаретів. Види, 

методи уніфікації текстів. Вимоги до побудови текстів управлінських документів. 

Лінгвістична композиція тексту. Засоби зв’язку лінгвістичної композиції (засоби єдності, 

конектори, демаркатори) та особливості їх використання у текстах службових документів. 

Архітектоніка текстів: причини та правила виділення абзаців у текстах документів, графічно-

шрифтове оформлення тексту. Рубрикація тексту. Методика оцінювання композиції тексту 

службового документа. Основні аспекти аналізу тексту. 

Змістовий модуль 5. Категорії тексту 

Загальне поняття про категорії тексту. Проблема кількості, типології, ієрархії та 

співвідношення текстових категорій. Види категорій, властивих текстам службових документів. 

Особливості реалізації категорій зв’язності, цілісності, дискретності, інформативності, 

континууму в текстах документів, їх мовностилістична репрезентація. 

Зв’язність як головна категорія тексту. Засоби вираження зв’язності в текстах управлінських 

документів. Категорія цілісності. Співвідношення понять «цілісність» і «завершеність тексту». 

Категорія дискретності. Лексичні, граматичні, композиційні засоби зв’язку в тексті. 

Особливості вираження модальності у текстах службових документів. Особливості вживання 

експліцитних та імпліцитних зв’язків у текстах документів. Види імпліцитних зв’язків. Складне 

синтаксичне ціле (ССЦ) як одиниця дискретності тексту. Дискретність тексту і заголовок. 

Репрезентація категорії «референційність» у тексті. Інтертекстуальність. Категорія 

«антропоцентричність». Адресатність і адресантність у тексті. Інформативність як провідна 

категорія тексту службових документів. Засоби її реалізації в тексті. 

Категорія континууму та засоби її реалізації в тексті. Роль ретроспекції та проспекції у 

вираженні категорії континууму. Категорія континууму в текстах управлінських документів. 

Змістовий модуль 6. Комунікативні засади ділового спілкування 

Трактування понять «комунікація» і «спілкування» в сучасній лінгвістиці. Сутність і функції 

спілкування. Види і форми спілкування. Комунікативна компетентність фахівця. Параметри 
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комунікативної компетентності (мовний, прагматичний, предметний, соціокультурний). Джерела 

формування комунікативної компетентності. Рівні комунікативної компетентності. 

Змістовий модуль 7. Комунікативно-стилістичні якості мовлення фахівця у сфері 

документознавства 

Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення. Мовні й позамовні 

основи мовленнєвої культури. Нормативність мовлення як обов’язкова прикмета культури 

мовлення. Варіантність мовної норми. Правильність мовлення як одна з основ мовленнєвої 

культури. Точність мовлення як визначальна комунікативна ознака мовлення. Логічність мовлення 

як головна семантико-синтаксична і стилістична ознака мовлення. Чистота мовлення як важлива 

комунікативно-стилістична ознака. Образність мовлення як одна з його своєрідних позитивних 

якостей. Доречність мовлення як неодмінна ознака стилістично досконалого за своїм змістом і 

структурою мовлення. Багатство мовлення як основа мовленнєвого мистецтва. Простота, 

стислість, виразність, чіткість мовлення. Етичність і естетичність мовлення як можливість 

реалізації моральності та оцінної емоційності документознавця. 

Змістовий модуль 8. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови 

Призначення, сфера застосування, жанри реалізації, мовні особливості функціональних стилів. 

Загальна характеристика офіційно-ділового стилю української мови. Лінгвістична специфіка 

офіційно-ділового стилю. Різновиди й жанри офіційно-ділового стилю. 

МОДУЛЬ 3. ЛІНГВІСТИЧНІ НОРМИ ТЕКСТІВ ДОКУМЕНТІВ 

Змістовий модуль 9. Лексико-стилістичні норми текстів документів 

Поняття мовної норми. Рівні мови, на яких вона виявляється. Стилістична диференціація 

української лексики. Характеристика стилістично нейтральної і стилістично забарвленої лексики 

сучасної української мови. Поняття про термін і метамову. Способи творення та особливості 

використання документознавчої термінології. Лексикографічний аспект метамови. Значення 

словників у розвитку культури, науки. 

Стилістичне значення полісемії. Використання омонімів, паронімів, синонімів, антонімів у 

текстах документів. 

Випадки мовної надмірності та мовної недостатності в текстах документів і усунення подібних 

недоліків. 

Канцеляризми і штампи. Стилістичне вживання іншомовної лексики. Лексична стилістика 

мови службових документів: вибір слів, використання зображувально-виражальних засобів мови. 

Лексична стилістика мови службових документів: іншомовних слів, професійно-технічної та 

термінологічної лексики. Уживання архаїзмів у діловому мовленні. 

Фразеологія ділового тексту. Основні типи фразеологічних зворотів офіційно-ділового стилю 

та їх функції. Нормативне використання типових мовних зворотів. 
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Змістовий модуль 10. Орфографічні норми текстів документів 

Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів. Вживання м’якого знака та 

апострофа. Спрощення в групах приголосних. Зміни приголосних при словотворенні та 

словозміні. Правопис слів іншомовного походження. 

Вживання великої літери в управлінських документах. Основні правила вживання великої 

літери у складноскорочених словах. Відступи від загальноприйнятих норм написання великої та 

малої літери у текстах документів. Правопис власних назв у службових документах. 

Правопис складних слів у текстах документів. Написання складноскорочених слів і графічних 

скорочень у текстах документів. Необхідність уживання в ділових паперах скорочених 

найменувань. Типи скорочень у текстах службових документів. 

Позначення цифрової інформації в документах. Правила написання порядкових числівників у 

текстах документів. 

Позначення голосних у російських та в інших слов’янських власних назвах. Складні випадки 

перекладу прізвищ українською мовою. 

Чергування у/в, з/із/зі, і/й. 

Змістовий модуль 11. Морфологічні норми текстів документів 

Написання і відмінювання власних особових назв у текстах документів. Відмінювання 

прізвищ, імен та по батькові. Правила відмінювання географічних назв. Кличний відмінок 

іменників. Звертання, що складаються з кількох назв. 

Правопис відмінкових закінчень іменників. Написання закінчень родового відмінка однини 

іменників чоловічого роду II відміни. Паралельне вживання закінчень -а(-я) та -у(-ю) в іменниках 

чоловічого роду II відміни. 

Рід та особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням у текстах документів. 

Паралельні форми вживання назв осіб за професією, посадою, званням. 

Зв’язок числівників з іменниками. Функціонування кількісних і порядкових числівників у 

текстах документів. Особливості вживання дробових числівників у текстах документів. 

Стилістичні особливості використання прикметників у текстах службових документів. 

Стилістичні норми вживання дієслівних форм у текстах службових документів. 

Особливості використання службових частин мови у текстах службових документів. 

Змістовий модуль 12. Синтаксичні норми текстів документів 

Синтаксичні особливості текстів службових документів. Речення як складова тексту 

документа. Види речень в текстах документів. Порядок слів у простому реченні. Узгодження 

присудка з підметом у текстах документів. Уживання однорідних членів речення. Паралельні 

синтаксичні конструкції в текстах документів. 

Текст як надфразова єдність, або складне синтаксичне ціле. Засоби зв’язку між компонентами 
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надфразової єдності, або складного синтаксичного цілого. Структурні типи надфразових єдностей, 

або складних синтаксичних цілих. 

Змістовий модуль 13. Пунктуація документної мови 

Уживання розділових знаків у текстах службових документів. Тире між підметом і присудком 

та на місці пропущеного члена речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. 

Відокремлені члени речення та розділові знаки при них. Розділові знаки при звертаннях. Вставні 

та вставлені конструкції. Розділові знаки у складному реченні. Розділові знаки при прямій мові . 

Розділові знаки при нумерації в діловому тексті. 

Змістовий модуль 14. Мовні особливості службових документів різних груп 

Мовні особливості документів щодо особового складу. Мовні особливості довідково-

інформаційних документів. Мовні особливості обліково-фінансових документів. Мовні 

особливості організаційних документів. Мовні особливості розпорядчих документів. Мовні 

особливості документів господарсько-договірної діяльності. Мовні особливості документування 

господарсько-претензійної діяльності. 

Змістовий модуль 15. Редагування службових документів 

Норми редагування та їх типи. Загальна класифікація помилок. Джерела, причини і види 

спотворення інформації. Методи редагування і виправлення тексту. Використання пробілів. Види і 

техніка правки текстів. Редагування різних елементів тексту. Редагування таблиць. 

Логічні основи редагування. Основні закони логіки. Логічні помилки в доказах і визначеннях.  

МОДУЛЬ 4. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ В ДОКУМЕНТНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

Змістовий модуль 16. Створення та редагування текстових електронних документів 

Текстові редактори і текстові процесори. Текстове оформлення Word-документа. Створення 

форм та бланків службових документів. Робота з таблицями у Word-документі. Статистична 

(цифрова) таблиця як статистичне речення. Перевірка правопису. Сутність літературного 

редагування в текстовому процесорі Word. Основні характеристики програми Рута. Створення 

Web-сторінки та її переклад. 

Лінгвостилістика ділового електронного листування. 

Змістовий модуль 17. Розпізнавання документів у програмі Fine Reader 

Можливості програми ABBYY Fine Reader. Переваги та недоліки роботи у програмі ABBYY 

Fine Reader. Порядок розпізнавання текстових документів. Проблеми і переваги розпізнавання 

бланків. Основні етапи: сканування, сегментування тексту, безпосереднє розпізнавання тексту 

документа. Особливості сканування нетекстових матеріалів. Процес сканування текстів порівняно 

зі скануванням фото. 

Змістовий модуль 18. Автоматичний переклад документів 

Загальні знання про автоматичний переклад. Напрями машинного перекладу, які найбільш 
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швидко розвиваються в сучасному суспільстві. Засоби та види автоматичного перекладу. 

Комп’ютерна лексикографія. Робота з електронними словниками. Основні типи словників, 

використовуваних в системі машинного перекладу, їхні особливості. 

Основні види автоматичного перекладу. Засоби автоматичного перекладу тексту. 

Синтаксичний аналіз у системах автоматичного перекладу. Семантико-синтаксична модель 

автоматичного перекладу.  

Основні етапи роботи з документом у програмі Lingvo. Відмінні риси друкованих і 

машинних словників. Основні особливості роботи в пакеті «Рута-Плай». 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Документна 

лінгвістика як теоретико-

прикладна дисципліна 

16 

 

2 2 4 – 8 – – – – – – 

Тема 2. Теорія тексту 16 2 4 2 – 8 – – – – – – 

Тема 3. Методи 

лінгвістичного 

дослідження тексту 

документа 

20 

 

 

2 4 4 – 10 – – – – – – 

Тема 4. Композиція тексту 

службових документів 
22 

 

2 4 4 – 12 – – – – – – 

Тема 5. Категорії тексту 18 2 4 4 – 8 – – – – – – 

Тема 6. Комунікативні 

засади ділового 

спілкування 

14 

 

2 2 2 – 8 – – – – – – 

Тема 7. Комунікативно-

стилістичні якості 

мовлення фахівця у сфері 

документознавства 

14 

 

2 
2 2 – 8 – – – – – – 

Тема 8. Офіційно-діловий 

стиль сучасної української 

літературної мови 

14 

 

2 2 2 – 8 – – – – – – 

Тема 9. Лексико-

стилістичні норми текстів 

документів 

20 

 

2 4 2 – 12 – – – – – – 

Тема 10. Орфографічні 

норми текстів документів 
24 

4 
4 6 – 10 – – – – – – 

Тема 11. Морфологічні 

норми текстів документів 
21 

2 
4 4 – 11 – – – – – – 

Тема 12. Синтаксичні 

норми текстів документів 
22 

4 
2 4 – 12 – – – – – – 

Тема 13. Пунктуація 

документної мови 18 
2 

2 2 – 12 – – – – – – 

Тема 14. Мовні 

особливості службових 

документів різних груп 

18 

 

2 2 2 – 12 – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7       
Тема 15. Редагування 

службових документів 
18 2 2 2 – 12 – – – – – – 

Тема16. Створення та 

редагування текстових 

електронних документів 

14 2 2 2 – 8 – – – – – – 

Тема 17. Розпізнавання 

документів у програмі Fine 

Reader 

13 2 1 2 – 8 – – – – – – 

Тема18. Автоматичний 

переклад документів 
13 2 1 2 – 8 – – – – – – 

Усього годин  315 40 48 52 – 175 – – – – – – 

 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Причини виникнення та еволюція розвитку лінгвістики тексту як 

самостійного мовознавчого напряму. Значення наукових досліджень 

мовознавців для формування сучасних уявлень про текст (Л.В. Щерба, 

О.М. Пєшковський та ін.). Сутність висловлення в концепціях 

В. Волошинова та М.М. Бахтіна. Концепція мовленнєвого жанру М. 

Бахтіна. Лінгвофілософська концепція Вільгельма фон Гумбольдта. 

Ідеї В. фон Гумбольдта в Україні.  Неогумбольдтіанство в Європі та 

США. Лінгвофілософська концепція Й.Л. Вайсгербера. 

Лінгвофілософська концепція Ф. де Соссюра та її вплив на зародження 

структуралізму. Генеративізм у мовознавстві. Лінгвофілософська 

концепція Н. Хомського. 

2 

2 Відмінності усного і писемного мовлення. Текст як наукове поняття. 

Причини складності визначення тексту. Дефініція тексту в 

документній лінгвістиці. Сучасні концепції тексту та провідні аспекти 

вивчення тексту в цих концепціях. Текстоутворювальні ознаки тексту, 

його межі. Співвідношення тексту з іншими одиницями мови: 

дискурсом, реченням і висловлюванням. Їх характеристики, 

особливості використання у документній лінгвістиці. 

Словосполучення, речення, текст: порівняльний аналіз. Дискурс і його 

розуміння в дослідженнях лінгвістично-герменевтичного спрямування. 

4 

3 Поняття методу, методики, методології, прийому. Традиційні методи 

дослідження мови тексту. Порівняльно-історичний метод. Метод 

лінгвістичної географії. Зіставний метод. Прийоми індукції і дедукції у 

зіставному мовознавстві. Проблема мови-еталона порівняння. 

Принципи зіставних досліджень. Рівні й аспекти зіставного 

дослідження. Етапи зіставного аналізу. Використання інших методів у 

зіставних дослідженнях. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи. 

4 

4 Особливості підготовки тексту службового документа. Поняття про 

композицію тексту службового документа. Основні складники тексту 

та варіанти їх розміщення. Особливості лексичного розподілу змісту в 

текстах. Стандартизація та уніфікація текстів службових документів: 

роль усталених мовних зворотів в організації змісту документа, 

відмінність мовних кліше від штампів шаблонів, трафаретів. Види, 

методи уніфікації текстів. Вимоги до побудови текстів управлінських 

документів. 

4 
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5 Проблема кількості, типології, ієрархії та співвідношення текстових 

категорій. Види категорій, властивих текстам службових документів. 

Особливості реалізації категорій зв’язності, цілісності, дискретності, 

інформативності, континууму в текстах документів, їх 

мовностилістична репрезентація. Засоби вираження зв’язності в 

текстах управлінських документів. Співвідношення        понять       

«цілісність»    і «завершеність тексту». Лексичні, граматичні, 

композиційні засоби зв’язку в тексті. Особливості вираження 

модальності у текстах службових документів. Особливості вживання 

експліцитних та імпліцитних зв’язків у текстах документів. Види 

імпліцитних зв’язків. Засоби реалізації категорії інформативності в 

тексті. 

4 

6 Трактування понять «комунікація» і «спілкування» в сучасній 

лінгвістиці. Сутність і функції спілкування. Види і форми спілкування.  
2 

7 Образність мовлення як одна з його своєрідних позитивних якостей. 

Доречність мовлення як неодмінна ознака стилістично досконалого 

мовлення. Багатство мовлення як основа мовленнєвого мистецтва. 

2 

8 Призначення, сфера застосування, жанри реалізації, мовні особливості 

функціональних стилів. Загальна характеристика офіційно-ділового 

стилю української мови. 

2 

9 Поняття мовної норми. Рівні мови, на яких вона виявляється. 

Характеристика стилістично нейтральної і стилістично забарвленої 

лексики сучасної української мови. Значення словників у розвитку 

культури, науки. Стилістичне значення полісемії. Використання 

омонімів, паронімів, синонімів, антонімів у текстах документів. 

Випадки мовної надмірності та мовної недостатності в текстах 

документів і усунення подібних недоліків. Канцеляризми і штампи. 

Стилістичне вживання іншомовної лексики. Лексична стилістика мови 

службових документів: вибір слів, використання зображувально-

виражальних засобів мови. 

Фразеологія ділового тексту. Функції фразеологізмів у діловій мові. 

Основні типи фразеологічних зворотів офіційно-ділового стилю. 

Нормативне використання типових мовних зворотів. 

4 

10 Подовження та подвоєння приголосних. Уживання м’якого знака. 

Спрощення в групах приголосних. Зміни приголосних при 

словотворенні та словозміні. Правопис слів іншомовного походження. 

Вживання великої літери в управлінських документах. Основні 

правила вживання великої літери у складноскорочених словах. 

Відступи від загальноприйнятих норм написання великої та малої 

літери у текстах документів. Правопис власних назв у документах. 

4 

11 Правила відмінювання географічних назв. Кличний відмінок іменників 
Звертання, що складаються з кількох назв. Паралельні форми 

вживання назв осіб за професією, посадою, званням. Правопис 

відмінкових закінчень іменників. Функціонування кількісних і 

порядкових числівників у текстах документів. Особливості вживання 

дробових числівників у документах. 

4 

12 Види речень в текстах документів. Синтаксичні особливості текстів 

документів. Порядок слів у простому реченні. Узгодження присудка з 

підметом у текстах документів. Уживання однорідних членів речення. 

2 

13 Виділення вставних і вставлених слів і конструкцій. Однорідні і 

неоднорідні прикладки. Синтаксичні конструкції зі словом як.  
2 

14 Мовні особливості документів щодо особового складу. Мовні 2 
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особливості довідково-інформаційних документів. Мовні особливості 

обліково-фінансових документів. Мовні особливості організаційних 

документів. Мовні особливості розпорядчих документів.  

15 Норми редагування та їх типи. Загальна класифікація помилок. 

Джерела, причини і види спотворення інформації. Методи редагування 

і виправлення тексту. Використання пробілів. Види і техніка правки 

текстів. Редагування різних елементів тексту. Редагування таблиць. 

2 

16 Створення форм та бланків службових документів. Статистична 

(цифрова) таблиця як статистичне речення. Сутність літературного 

редагування в текстовому процесорі Word. 

2 

17 Можливості програми ABBYY Fine Reader. Переваги та недоліки 

роботи у програмі ABBYY Fine Reader. Проблеми і переваги 

розпізнавання бланків. 

1 

18 Напрями машинного перекладу, які найбільш швидко розвиваються в 

сучасному суспільстві. Робота з електронними словниками. Основні 

типи словників, використовуваних в системі машинного перекладу, 

їхні особливості. Основні види автоматичного перекладу. Засоби 

автоматичного перекладу тексту. Синтаксичний аналіз у системах 

автоматичного перекладу. Семантико-синтаксична модель 

автоматичного перекладу. 

1 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виокремлення документної лінгвістики як галузі лінгвістики тексту. 

Особливості сучасного розвитку лінгвістики тексту, основні напрями 

досліджень загальної теорії тексту, граматики тексту, стилістики 

тексту. Становлення документної лінгвістики як інтегративної 

навчальної дисципліни. Понятійний апарат документної лінгвістики. 

Основні напрями розвитку документної лінгвістики. Текст як об’єкт 

дослідження теорії тексту, граматики тексту, стилістики тексту. 

4 

2 Екстралінгвістичні та інтралінгвістичні фактори комунікації у текстах 

службових документів. Поняття діалогічності та адресатності текстів, 

форми і ступінь репрезентації у тексті адресата й адресанта. Різновиди 

текстів за характером побудови, функціонально-смисловим 

призначенням, за кількістю учасників у мовленні, за жанровою 

належністю, за стильовою співвіднесеністю, за формою репрезентації. 

2 

3 Поняття про лінгвостатистику, стилостатистику. Особливості 

герменевтичної інтерпретації текстів. Специфіка розуміння, 

тлумачення, інтерпретації текстів службових документів. Поняття 

недоінтерпретації та надінтерпретації (надрозуміння) тексту. 

4 

4 Засоби зв’язку лінгвістичної композиції (засоби єдності, конектори, 

демаркатори), особливості їх використання у текстах документів. 

Причини та правила виділення абзаців у текстах документів, графічно-

шрифтове оформлення тексту. Оформлення титульної сторінки. 

Правила оформлення заголовків і підзаголовків. Прийоми виділення 

окремих частин тексту. Оформлення приміток, додатків і підстав до 

тексту. Виноски до тексту та правила їх оформлення. 

4 

5 Категорія континууму в текстах управлінських документів. Засоби 

реалізації категорії континууму в тексті. Роль ретроспекції та 

проспекції у вираженні категорії континууму. 

4 
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6 Комунікативна компетентність фахівця. Параметри комунікативної 

компетентності (мовний, прагматичний, предметний, 

соціокультурний). Рівні комунікативної компетентності. 

2 

7 Простота, стислість, виразність, чіткість мовлення.  2 

8 Різновиди й жанри офіційно-ділового стилю. 2 

9 Лексична стилістика мови службових документів: іншомовних слів, 

професійно-технічної та термінологічної лексики. 
2 

10 Правопис складних слів у текстах документів. Правила написання 

порядкових числівників у текстах документів. 
6 

11 Стилістичні особливості використання прикметників у текстах 

службових документів. Стилістичні норми вживання дієслівних форм 

у текстах службових документів. 

4 

12 Паралельні синтаксичні конструкції в текстах документів. Тире між 

підметом і присудком та на місці пропущеного члена речення. 
4 

13 Розділові знаки при однорідних членах речення. Відокремлені члени 

речення та розділові знаки при них. Вставні та вставлені конструкції.  

Розділові знаки у складному реченні. Розділові знаки при нумерації в 

діловому тексті. 

2 

14 Мовні особливості документів господарсько-договірної діяльності. 

Мовні особливості документування господарсько-претензійної 

діяльності. 

2 

15 Логічні основи редагування. Основні закони логіки. Логічні помилки в 

доказах і визначеннях. 

2 

16 Основні характеристики програми Рута. 2 

17 Особливості сканування нетекстових матеріалів. Процес сканування 

текстів порівняно зі скануванням фото. 

2 

18 Основні етапи роботи з документом у програмі Lingvo. Основні 

особливості роботи в пакеті «Рута-Плай». 

2 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Міждисциплінарні зв’язки документної лінгвістики з гуманітарними, 

філософськими, технічними галузями знань (риторикою, текстологією, 

герменевтикою, синтаксисом, лінгвостилістикою, філософією, 

діловодством, інформатикою, логікою, прагмалінгвістикою, 

семіотикою,        психолінгвістикою,     теорією дискурсу, теорією 

мовленнєвої діяльності тощо. Форми і сутність цих зв’язків. 

8 

2 Різновиди лінгвістичного аналізу тексту. Текст у лінгвістиці та інших 

філологічних науках. Основні підходи до лінгвістичної класифікації 

текстів. 

8 

3 Герменевтика тексту і філософська герменевтика (значення наукових 

розвідок Г.-Г. Гадамера, П. Рікера, Е. Гуссерля, М. Гайдеггера, У. Еко 

для розуміння сучасного рівня дослідження тексту. Лінгвофілософські 

ідеї М. Мерло-Понті. 

10 

4 Основні аспекти аналізу тексту. Вимоги до мови ділових паперів. 12 

5 Складне синтаксичне ціле (ССЦ) як одиниця дискретності тексту. 

Дискретність тексту і заголовок. Репрезентація категорії 

«референційність» у тексті. Інтертекстуальність. Категорія 

«антропоцентричність». Адресатність і адресантність у тексті. 

8 
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6 Джерела формування комунікативної компетентності. 8 

7 Етичність і естетичність мовлення як можливість реалізації 

моральності та оцінної емоційності документознавця. 
8 

8 Лінгвістична специфіка офіційно-ділового стилю. 8 

9 Уживання архаїзмів у діловому мовленні. 12 

10 Необхідність уживання в ділових паперах скорочених найменувань. 

Типи скорочень у текстах службових документів. 
10 

11 Особливості використання службових частин мови у текстах 

службових документів. 
11 

12 Паралельні синтаксичні конструкції в текстах документів. Тире між 

підметом і присудком та на місці пропущеного члена речення. 
12 

13 Розділові знаки при звертаннях. Розділові знаки при прямій мові. 12 

14 Мовні особливості документів господарсько-договірної діяльності. 

Мовні особливості документування господарсько-претензійної 

діяльності. 

12 

15 Логічні основи редагування. Основні закони логіки. Логічні помилки в 

доказах і визначеннях. 
12 

16 Створення Web-сторінки та її переклад. 8 

17 Особливості сканування нетекстових матеріалів. 8 

18 Відмінні риси друкованих і машинних словників. 8 

 

 

8. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні, практичні вправи, робота в 

Інтернеті, лабораторні заняття, самостійна робота, складання схем, порівняльних таблиць та есе, 

розв’язання тестових завдань, відповіді на питання. 

 

9. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних і лабораторних занять і передбачає перевірку знань 

студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після закінчення 

логічно завершеної частини лекційних, практичних та лабораторних занять з дисципліни – модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст кількох тем 

дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. Формою модульного 

контролю є модульна контрольна робота. Семестровий контроль проводиться у формі іспиту в 

обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, 

встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. Відповідно до видів 
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контролю набутих студентом знань і вмінь, рейтингова система оцінювання передбачає 

використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна модульна, підсумкова 

модульна, підсумкова з дисципліни. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 5 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на практичному занятті – 5 балів; 

звіт про лабораторну роботу – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 5 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Ілюстративно-картографічний матеріал. 

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД). 

5. Профільні ресурси Інтернету. 

6. Комп’ютер, сканер, принтер. 

7. Комп’ютерні програми. 
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H.Д. Арутюнова / АН СССР. Ин-т языкознания. – М. : Наука, 1976. – 383 с. 

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов / МГУ 

им. М. В. Ломоносова. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 358 с. 

3. Бахтін М.М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М.М.  

Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки. – Л. : Літопис, 1996. 

4. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова : Синтаксис : навч. посіб. / С.П. Бевзенко, 

Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – К. : Вища шк., 2005. – 270 с. 

5. Богданов В.В. Текст и текстовое общение / В.В. Богданов. – СПб. : Наука, 1993. – 68 с. 

6. Бородіна І.Л. Практичний курс з комп’ютерних технологій підготовки даних : навч. посіб. / 

І.Л. Бородіна, О.В. Матвієнко. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 448 с. 

7. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови / Н.В. Ботвина. – К. : 

«АртЕк», 1999. 

8. Брусенская Л.А. Учебный словарь лингвистических терминов / Л.А. Брусенская. – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2005. – 251 с. 

9. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови: навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. – 

Тернопіль, 2004. 

10. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика : навч. посіб. / В.Г. Волошин – Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2004. – 382 с. 

11. Воробйова О.П. Текстовые категории и фактор адресата / О.П. Воробйова. – К. : Вища шк., 

1993. – 199 с. 

12. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. –  М. : 

Наука, 1981. – 139 с. 

13. Гижа А.В. Интерпретация и смысл. Структура понимания гуманитарного текста / 

А.В. Гижа. – X. : Коллегиум, 2005. – 404 с. 

14. Гринёв С.В. Введение в лингвистику текста : учеб. пособие / С.В. Гринёв. – 2-е изд., доп. и 

испр. – М. : Сигналъ, 1999. – 60 с. 

15. Гришунин А.Л. Автор как субъект текста / А.Л. Гришунин // Изв. РАН. – Сер. лит. и яз. – 

1993. – Т. 52. – № 4. 

16. Губенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті : навч. посіб. / Л.Г. Губенко, В.Д. Нємцов, М.О. 

Чуприна. – К. : ТОВ «УВПК «Ексоб», 2003. – 272 с. 

17. Дудик П.С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П.С. Дудик– К. : Видавничий центр 

«Академія», 2005. – 368 с. 
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