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ВСТУП 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни – підвищення рівня 

комунікативної культури у сфері ділових відносин в усній та писемній формах, 

репрезентація концепцій, стратегій і тактик академічного письма, технологій 

організації процесів створення, аналізу та опрацювання академічного тексту.  

Завдання навчального  курсу – удосконалення знань і практичних 

навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні 

професійного спілкування, ознайомлення зі стильовою специфікою ділового 

мовлення, особливостями спілкування як інструментом професійної діяльності 

та з діловими паперами як засобом писемної професійної комунікації, подання 

основних відомостей про академічне письмо як один із різновидів наукового 

(академічного) спілкування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати : 

 предмет, мету вивчення, завдання й значення курсу; 

 особливості реалізації державної мови в діловому спілкуванні; 

 особливості професійного спілкування; 

 основи культури професійного мовлення; 

 етикет ділового спілкування; 

 загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і 

документів; 

 норми сучасної української літературної мови в діловому спілкуванні; 

 особливості термінів, професіоналізмів та фразеології майбутнього 

фаху; 

 особливості, жанри та структуру академічного письма; 

 основні вимоги до цитування; 

 правила бібліографічного опису; 
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уміти : 

 здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української 

літературної мови; 

 правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного 

розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; 

 сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й 

наукового стилів; 

 скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, 

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки 

відповідно до поставленої мети; 

 складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, 

що репрезентують їх специфіку; 

 брати участь у процесі ділового спілкування; 

 готуватися до публічного виступу; 

 дотримуватись етикету спілкування; 

 піддавати компресії чужий текст, групувати джерела, систематизувати 

матеріал, покликатися на авторитетних науковців, цитувати їх позиції; 

 аналізувати академічний текст крізь призму змістового наповнення та 

структурування з використанням дотекстових та текстових одиниць; 

 академічно грамотно обґрунтовувати актуальність теми, висвітлювати 

стан розробки проблеми, формулювати об’єкт, предмет, мету й завдання; 

 здійснювати смисловий аналіз фрагментів відповідних композиційних 

елементів академічного тексту. 

Освітня компонента забезпечує такі компетентності та програмні 

результати навчання: 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
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Z6. Навички міжособистісної взаємодії. 

Z9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Z10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу, і суспільство та у розвиток суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів. 

Методичні вказівки укладено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з навчального курсу «Ділова українська мова та академічне 

письмо» для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія ОПП 

«Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «бакалавр». 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття № 1 

Тема. Державна мова – мова професійного спілкування 

Мета: визначити актуальність і мету навчального курсу «Ділова 

українська мова та академічне письмо»; сформулювати об’єкт і предмет, 

завдання, зв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами; схарактеризувати 

функції мови в житті суспільства; розглянути поняття національної, 

престижної, міжнародної, мертвої, державної, офіційної мови; ознайомитися з 

мовним законодавством і мовною політикою в Україні; визначити тенденції 

розвитку української мови на сучасному етапі та засоби забезпечення статусу 

престижності української мови; розширити знання про українську літературну 

мову, її найістотніші ознаки, мову професійного спілкування; забезпечити 

оволодіння орфоепічними, лексичними, стилістичними, граматичними нормами 

сучасного українського професійного мовлення; засвоїти поняття про мовну, 

мовленнєву, комунікативну компетенцію та мовнокомунікативну професійну 

компетенцію. 

Короткі теоретичні відомості 

Українська мова – єдина національна мова українського народу. 

Відповідно до статті 10 Конституції України, прийнятої Верховною Радою 28 

червня 1996 року, українська мова є державною мовою в Україні, «держава 

забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України». 

Державна мова – це закріплена традицією або законодавством мова, 

вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, 

громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, 

науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики. 

Літературна мова – це унормована, регламентована, відшліфована 

форма існування загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші 

сфери суспільної діяльності людей: державні та громадські установи, пресу, 

художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей.  
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Літературна мова характеризується такими ознаками: унормованість, 

уніфікованість, наддіалектність, поліфункціональність, стилістична 

диференціація. Мова професійного спілкування – це функціональний різновид 

української літературної мови, яким послуговуються представники певної 

галузі виробництва, професії, роду занять. Фахова мова – це сукупність усіх 

мовних засобів, якими послуговуються у професійно обмеженій сфері 

комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій 

сфері. 

Мовна професійна компетенція – це сума систематизованих знань, норм і 

правил літературної мови, за якими будуються правильні мовні конструкції та 

повідомлення за фахом. Мовленнєва професійна компетенція – це система 

умінь і навичок використання знань під час фахового спілкування для 

передавання певної інформації. 

Літературна мовна норма – усталені, загальноприйняті правила, 

регламентації вживання мовних засобів у писемній і усній формі спілкування. 

Розрізняють такі типи літературних норм: орфоепічні, морфологічні, 

орфографічні, лексичні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні, акцентуаційні.  

Функціонування української літературної мови залежить від стану мовної 

політики в державі, освіті, культурних традицій народу.  

Мовна політика – це система заходів (політичних, юридичних, 

адміністративних), спрямованих на регулювання мовних відносин у державі, 

зміну чи збереження мовної ситуації в державі.  

Концепція державної мовної політики – це система засадничих 

нормативних постанов, які ґрунтуються на компетентному оцінюванні мовної 

ситуації в Україні і якими мають керуватися органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування у своїй практичній діяльності, регулюючи суспільні 

відносини в мовній царині. Мовна ситуація – ситуація взаємодії різних мов чи 

різних форм існування однієї мови в певній державі з огляду на їхню 

функціональну специфіку й ареал поширення. 
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Завдання до теми 

1. Розкажіть про статус української мови в сучасній Україні, якими 

документами він засвідчується. 

2 Перекладіть з російської мови, уникаючи калькування. 

В значительной мере, работать на общественных началах, 

рассматривать следующие вопросы, самый лучший результат, 

профессиональный уровень, разработать мероприятие. 

З одним зі словосполучень складіть речення. 

3 У кожному з наведених речень замість крапок вставте єдино можливе 

для цього випадку слово 

У конференції  ...  участь провідні вчені університету. 

Ми повинні …  правил внутрішнього розпорядку. 

Прошу ...  відпустку за ...  рахунок. 

4 Відредагуйте словосполучення 

Бережно відноситись, напрямок у мистецтві, більш рішучіший, бувший 

студент, по трудовлаштуванню, в деякій мірі, в знак згоди, в знак поваги, в 

значній мірі, в кінці неділі, в останній час.  

5 Перекладіть текст. 

По мере расширения функциональности и одновременного сокращения 

размеров устройств с батарейным питанием все более ценным ресурсом 

становится площадь печатной платы. Сберечь место на плате и снизить 

стоимость помогают схемы с однополярным питанием. Однако при 

добавлении сигналов аудио и видео могут возникать проблемы, связанные с 

тем, что обычно эти сигналы привязаны к земле, и большинство микросхем с 

однополярным питанием не в состоянии работать с отрицательными 

относительно земли напряжениями. 

Следовательно, чаще всего входные аудио и видео сигналы должны на 

достаточный уровень сдвигаться схемой относительно земли. Кроме того, 

для видеосигналов важно сохранение исходной полярности сдвинутых 

сигналов. К сожалению, использование одного источника питания при 
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необходимости сохранения полярности сигнала невозможно с традиционными 

схемами сдвига, для которых требуются два ОУ и отрицательная шина 

питания. 

6 Від поданих імен утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові. 

Євген, Едуард, Анастас, Олександр, Юрій, Сава, Лука, Віталій. 

7 Провідміняйте числівники 

16, 40, 784. 

8 Замініть цифри словами 

Нагороджено 5678 призами. 

Не вистачає 197 комп’ютерів. 

Розташовано на 426 дахах. 

9 Проаналізуйте мовне законодавство та мовну політику в Україні; 

назвіть нормативно-правову базу утвердження української мови як державної в 

Україні. 

10 Схарактеризуйте тенденції розвитку української мови на сучасному 

етапі. Назвіть засоби забезпечення статусу престижності української мови.  

Контрольні питання 

1. Визначить предмет і завдання курсу, його наукові основи. 

2. Проаналізуйте поняття національної та літературної мови. 

3. Виділіть найістотніші ознаки літературної мови. 

4. З’ясуйте, у чому полягає професійна мовнокомунікативна компетенція. 

5. Назвіть норми сучасної української літературної мови. 

6. Назвіть законодавчі акти України, що регламентують мовну політику в 

державі. 

Література: [9; 11; 13; 14; 16; 17; 19]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема. Стилі сучасної української літературної мови в професійному 

спілкуванні 

Мета: дати визначення стилю; набути знання про особливості 

функціональних стилів: сфери вживання, призначення, жанри реалізації, власне 

мовні особливості; оволодіти уміннями й навичками добору лексичних, 

граматичних, структурних компонентів офіційно-ділового, наукового та 

розмовного стилів; сформувати уявлення про професійну мовнокомунікативну 

компетенцію; розглянути мову професійного спілкування як функціональний 

різновид української літературної мови, а також професійну сферу як 

інтеграцію офіційно-ділового, наукового й розмовного стилів; 

схарактеризувати офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні; визначити 

мовні особливості офіційно-ділового стилю; дати загальну характеристику 

офіційно-ділового стилю; простежити динаміку мовних норм офіційно-ділового 

мовлення; схарактеризувати текстові норми офіційно-ділового стилю; 

розширити знання про текст як складник комунікативного процесу, посередник, 

засіб комунікації. 

Короткі теоретичні відомості 

Мовний стиль – це усвідомлена суспільством підсистема в системі 

загальнонародної мови, закріплена за тими чи іншими ситуаціями спілкування, 

яка історично склалася й характеризується набором засобів вираження і певним 

принципом їхнього відбору. В українській літературній мові вирізняють такі 

функціональні стилі: художній, офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, 

розмовний, конфесійний. Кожний зі стилів має свої характерні ознаки й 

реалізується у властивих йому жанрах. 

Жанр – це різновид текстів певного стилю, що різняться насамперед 

метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками. 

Художній стиль – це мова художньої літератури, особливий спосіб 

мислення, створення мовної картини світу. 
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Науковий стиль – функціональний різновид літературної мови, що 

обслуговує сферу й потреби науки. Розрізняють власне науковий, 

науковонавчальний, науково-популярний підстилі наукового стилю. 

Офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів, що використовуються 

в офіційному спілкуванні між державами, установами, приватною особою та 

установою і регулюють їх ділові взаємини. Виокремлюють такі його 

функціональні підстилі: законодавчий (закони, укази, постанови, статути); 

дипломатичний (міжнародні угоди, конвенції, комюніке (повідомлення), 

звернення (ноти), протоколи, меморандуми, заяви, ультиматуми); 

адміністративно-канцелярський (накази, інструкції, розпорядження, заяви, 

характеристики, довідки, службові листи тощо). 

Публіцистичний стиль – це функціональний різновид літературної мови, 

яким послуговуються в засобах масової інформації (газетах, часописах, 

пропагандистських виданнях).  

Конфесійний стиль – стильовий різновид української мови, що 

обслуговує релігійні потреби суспільства.  

Розмовний стиль обслуговує офіційне й неофіційне спілкування людей, їх 

побутові потреби.  

Текст – це писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну 

послідовність висловлень, об’єднаних у тематичну і структурну цілісність. 

Основними ознаками тексту є зв’язність, цілісність, членованість, 

інформативність, завершеність.  

Завдання до теми 

1. Визначте стилістичні умови використання та значення (відтінки 

значення) кожного слова з наведених рядів:  

з’ясувати – довідуватися, природа – матеріал – суть, запрошувати – 

припрошувати, інструкція – порада – напоумлення, наближатися – добігати – 

припадати, тема – предмет – лейтмотив, укладати – пакувати – 

упорядковувати, хист – уміння – Божа іскра, висловлювати – вимовляти – 

виговорювати, копія – дублікат – подобизна, ідея – міркування – головна думка. 
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2. Відредагуйте словосполучення 

Виразити подяку, висока ступінь ризику, вищий учбовий заклад, 

відігравати велике значення, оказати допомогу, відносно теми заняття, 

відправив по факсу, відпустка по хворобі. 

3. Установивши смислові відношення між частинами складного речення, 

вставте  пропущений сполучник, зумовлений цими відношеннями. 

1.   ...   під час проведення дізнання буде виявлено підстави для закриття 

кримінальної справи, орган дізнання має право винести постанову про 

закриття кримінальної справи. 2. Договір позички є безвідплатним, ... сторони 

прямо домовилися про це у договорі. 3. На жаль, ми вимушені нагадати Вам 

про строки сплати недотримки, ... чітко зазначені в договорі.  5. ... Ви  

неодноразово порушували  умови  контракту, ми попереджаємо про те, що 

контракт з Вами на новий строк продовжено не буде.  6.  ... дипломна  робота 

має зазначені недоліки (стилістичні огріхи, некоректне оформлення цитування 

тощо), вона  є завершеним дослідженням і може бути рекомендованою до 

захисту. 

4. Перекладіть українською мовою, пам’ятаючи про складні випадки 

керування у словосполученнях 

Нуждаться в помощи, заслуживать внимания, приняться за работу, 

вовлекать в работу, в порядке исключения, договор о жилищном найме, 

заведующий отделом, по собственной воле, поступило заявление, при наличии, 

считать возможным, уйти от ответственности. 

5. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини 

Париж, балет, сантиметр, рік, хліб, мінімум, інвентар, вираз, інститут, 

успіх, кінець, мороз, Сибір, штаб, голос, підмет, ваучер, сертифікат, юрист, 

апарат, абзац, пункт, факт, формуляр, об’єкт, варіант, принцип, проект.   

6. Перекладіть подані слова українською мовою 

Воссоединение, судья, гордостью, соцветие, нежданный, трёхсотлетие, 

чутьё, бессердечный, бытие, предместье, обобщение, Прикарпатье, 

бессюжетный, затишье, подолье, Поволжье. 
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7. Проаналізуйте речення щодо правильності вживання слів, поясніть 

характер допущених помилок 

1. Петро Іванович є зараз у стані відрядження. 2. Керівники понесли 

суворі догани за невиконання державних планів. 3. Пам’ятайте, що  

недотримання правил користування газовим приладами є запорукою нещасних 

випадків. 

8. Перекладіть вирази українською мовою, уникаючи калькування 

В двух словах, в конце концов, ввести закон в силу, выписка из протокола, 

денежные средства, заказное письмо, круглый год, на мой взгляд, на 

протяжении года, наносить вред, текучесть кадров, сеть предприятий, 

ужесточить требования. 

9. Підкресліть із переліку запропонованих варіантів правильні кліше 

1. а) важке положення хворого; б) важкий стан хворого; в) важке 

становище хворого. 

2. а) особистий склад підрозділу; б) особовий склад підрозділу;    в) 

особливий склад підрозділу. 

3. а) діяти відповідно наказу; б) діяти відповідно до наказу; в) діяти 

відповідно з наказом. 

4. а) підбивати підсумки; б) підводити підсумки; в) визначати підсумки. 

5. а) не дивлячись на умови договору;  б) незважаючи на умови договора; 

в) не дивлячись на  умови договора; г) незважаючи на умови договору. 

6. а) дійсне законодавство; б) діюче законодавство; в) чинне 

законодавство. 

7. а) проблема полягає у відсутності державного фінансування; б) 

проблема заключається у  відсутності державного фінансування. 

8. а) по вказівці деканата; б) за вказівкою деканата; в) за вказівкою 

деканату; г) по вказівці деканату. 

9. а) завідуючій відділу; б) завідуючій відділом; в) завідувачеві відділом; г) 

завідувачеві відділу. 
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10. а) згідно до розпорядження; б) згідно з розпорядженням; в) згідно 

розпорядження; г) згідно розпорядженню. 

Контрольні питання 

1. Які стилі (функціональні різновиди) існують у сучасній українській 

літературній мові? 

2. Назвіть критерії класифікації функціональних стилів мови. 

3. З’ясуйте роль наукового, офіційно-ділового та розмовного стилів у 

професійному мовленні. 

4. Яке функціональне призначення офіційно-ділового стилю? 

5. З’ясуйте мовні особливості офіційно-ділового стилю. 

6. Назвіть підстилі офіційно-ділового стилю. 

Література: [9; 11; 13; 14; 16; 17]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура 

ораторського мовлення 

Мета: набути знання про спілкування, його функції, види, етапи й роль у 

професійній діяльності; пояснити відмінність між спілкуванням і комунікацією; 

виробити навички ділового спілкування; схарактеризувати види, типи і форми 

професійного спілкування; розглянути основні закони спілкування; визначити 

стратегії спілкування; схарактеризувати невербальні засоби комунікації; 

узагальнити теоретичні відомості про ґендерні особливості спілкування; 

виховувати любов, повагу до рідного слова й бажання досконало, ґрунтовно 

оволодіти нормами спілкування; сформувати поняття про ораторську 

компетенцію; визначити типологію, структуру ораторського мовлення; 

розглянути публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання 

Короткі теоретичні відомості 

Спілкування – це складний процес налагодження й розвитку контактів 

між людьми, взаємодії особистостей, в основі якого лежить обмін думка 

почуттями, волевиявленнями з метою інформування.  
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Комунікація – це цілеспрямований інформаційний обмін у різноманітних 

процесах спілкування.  

Правила спілкування – рекомендації щодо ефективного спілкування, які 

склалися в суспільстві й віддзеркалюють комунікативні традиції певного 

етносу.  

Функції спілкування – це зовнішній вияв властивостей спілкування, ті 

завдання, які воно виконує у процесі діяльності індивіда в соціумі. Функції 

спілкування: контактна, інформаційна, спонукальна, координаційна, 

пізнавальна, емотивна, налагодження стосунків, регулятивна. 

Види спілкування: 1) вербальне, невербальне, комбіноване; 2) усне, 

письмове, друковане; 3) політичне, наукове, релігійне, філософське, навчально-

педагогічне, виховне, побутове; 4) ділове, розважальне; 5) внутрішнє, 

міжособистісне, групове, публічне, масове; 6) опосередковане й безпосереднє, 

діалогічне, монологічне і полілогічне; 7) офіційне, неофіційне;8) постійне, 

періодичне, короткотривале, довготривале; 9) ініціативне, вимушене; 10) 

особистісно зорієнтоване, соціально зорієнтоване; 11) необхідне, бажане, 

нейтральне, небажане; 12) нормативне, ненормативне; етикетне, неетикетне. 

Невербальні засоби спілкування – це система немовних знаків, що 

слугують засобами для обміну інформацією між людьми. Однією з 

найважливіших проблем сучасної лінгвістики є дослідження комунікативної 

взаємодії індивідів (жінка-чоловік) у співвідношенні з параметрами мови. 

Ґендерні пошуки у лінгвістиці зводяться до таких підходів: маніфестація 

ґендеру в стилі спілкування; виявлення особливостей мовлення чоловіків і 

жінок – мовні ґендерні стереотипи; вираження ґендеру на різних мовних рівнях: 

морфологічному, лексичному та текстуальному; ґендер і традиції мовленнєвого 

етикету. 

Ділове спілкування – це цілеспрямований процес обміну інформацією, що 

переслідує конкретну мету. Метою ділового спілкування є організація, 

регулювання, оптимізація професійної, наукової, комерційної чи іншої 

діяльності. 
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Поняття «ораторське мистецтво», або «красномовство», має два значення: 

1) вид громадсько-політичної та професійної діяльності, мета якої – 

інформувати й переконувати аудиторію засобами живого слова; 2) високий 

ступінь майстерності публічного виступу, мистецьке володіння словом. 

Особливим жанровим різновидом мовленнєвої діяльності, своєрідним за 

своєю природою, місцем серед інших видів мовлення, а також якісним 

ознаками є публічний виступ. У ньому найповніше реалізується систем 

мисленнєво-мовленнєвих дій – уміле використання форм людського мислення 

(логічно-образного) і мовних засобів вираження. Залежно від змісту, 

призначення, способу проголошення й обставин спілкування виділяють такі 

жанри публічного виступу: доповідь, промова, виступ, повідомлення.  

Аргументація в широкому вжитку означає майстерний добір 

переконливих доказів. В основі аргументації лежить складна логічна операція, 

що є комбінацією суджень як елементів доведення. Доведення – це сукупність 

логічних засобів обґрунтування істинності будь-якого судження за допомоги 

інших істинних і пов’язаних з ним суджень. Структура доведення складається з 

тези, аргументів, демонстрації (форми доведення). Аргументи (докази) – це ті 

істинні судження, якими послуговуються під час доведення тези. Розрізняють 

такі види аргументів: вірогідні одиничні акти, визначення, аксіоми та 

постулати, раніше доведені закони науки та теореми. 

Завдання до теми 

1. Підготуйте доповідь про способи впливу на людей під час спілкування, 

демонструючи комунікативні ознаки культури мовлення. 

2. Розкрийте дужки і запишіть правильно словосполучення 

Опановувати (наука), вживати (заходи), завдавати (шкода), 

приурочувати (ювілей), зазнавати (напад), ігнорувати (запрошення), 

заслуговувати (увага), потребувати (допомога), попередження (незаконні дії), 

оволодіння (знання), сповнений (сила), характерний (вона), властивий (я), 

постачати (електроенергія), пробачати (вони), прагнути (знання). 

3. Відредагуйте подані речення 



18 

 

1. На протязі короткого часу Юрій Петренко став самим відомим 

шахматистом області.  

2. Це устройство механізма списано по непригодності.  

3. Акт було складено у трьох екземплярах.  

4. Ми готові співробітничати з усілякими підприємствами.  

5. Ми будемо працювати не дивлячись на любі перешкоди.  

6. Нам треба задіяти молодь, і ми в місті будемо вирішувати слідуючі 

питання 

7. Бувший міністр виступив на собранії.  

8. Повістка дня вичерпана.  

9. Необхідно постійно приймати міри по поліпшенню обслуговування 

населення.  

10. На минулому тижні відбулася нарада по питанням складного 

матеріального положення. 

11. Він прийняв участь у городській олімпіаді по математиці.  

12. За постановою передбачається скорочення апарату.  

13. Оголосити подяку завідуючому відділом фінансів Петрукові О.І.  

14. Інформація департаменту повинна бути підготовлена на протязі 

тижня.  

15. Ознайомити херсонців із рішенням обласної сесії Ради депутатів.  

4. Перекладіть словосполучення українською мовою 

В зависимости от обстоятельств, ведущий специалист, хозяйственные 

расходы каждый вторник, учредительное собрание, ставить в известность, 

разногласия по вопросам, в случае неуплаты, самый високий урівень, 

бессрочное использование, принять меры, заключить договор, потребляемая 

мощность, плоскость вращения, как исключение, быть на хорошем счету 

5. Підготуйте публічний виступ (5–7 хв.) про одного з видатних риторів 

або на одну з тем. 

Сократ як ритор. Платон про риторику. Риторика Аристотеля. 

6. Підготуйте власну візитну картку відповідно до вимог. 
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Контрольні питання 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування і комунікації.  

2. Проаналізуйте функції спілкування. 

3. Дайте аналіз видів, типів і форм професійного спілкування.  

4. Охарактеризуйте основні закони спілкування.  

5. Проаналізуйте стратегії спілкування.  

6. З’ясуйте, у чому полягає особливість невербальних компонентів 

спілкування.   

7. Проаналізуйте гендерні аспекти спілкування. 

8. З’ясуйте, у чому полягає ораторська (риторична) компетенція. 

9. Назвіть особливості публічний виступу як важливого засобу 

комунікації. 

10. Охарактеризуйте техніку і тактику аргументування. 

11. Схарактеризуйте комунікативні вимоги до мовної поведінки під час 

публічного виступу. 

12. Проаналізуйте типи презентацій. 

Література: [1; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 17]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

Мета: сформувати уявлення про діловий документ як основний вид 

ділового мовлення; ознайомитися з класифікацією документів; вивчити 

законодавчі акти, що регламентують правила оформлення документів; 

розглянути поняття реквізиту; схарактеризувати склад реквізитів документів; 

опанувати вимоги до змісту й розташування реквізитів, вимоги до бланків 

документів; сформувати навички роботи з документами. 

Короткі теоретичні відомості 

Документ – основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, 

зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати й 

передавати її в часі та просторі.  
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Юридична сила документа – це властивість службового документа, 

надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення правових 

питань, здійснювати правове регулювання й управлінські функції.  

Види документів визначають за такими ознаками: за найменуванням – 

заяви, листи, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.; 

за походженням – службові (офіційні) й особисті; за місцем виникнення – 

внутрішні та зовнішні; за призначенням – організаційні, розпорядчі, довідково-

інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо особового  

складу; за напрямком – вхідні й вихідні; за формою – стандартні (типові) й  

індивідуальні (нестандартні); строками виконання – звичайні безстрокові, 

термінові й дуже термінові; за ступенем гласності – загальні, таємні, для 

службового користування; за стадіями створення – оригінали, копії, витяг, 

дублікат; за складністю – прості, складні; за строками зберігання – постійного, 

тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років) зберігання; за технікою 

відтворення – рукописні й відтворені механічним чи електронним способом; за 

носієм інформації – оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, 

перфострічці. 

Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються 

реквізитами. Реквізит службового документа – це інформація, зафіксована в 

службовому документі для його ідентифікації, організації обігу і/або надання 

йому юридичної сили.  

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, 

називається формуляром. Формуляр-зразок – це модель побудови формуляра 

службового документа, що встановлює сферу його застосування, формат, 

розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та реквізити.  

Бланк документа – це уніфікована форма документа з надрукованою 

послідовною інформацією реквізитів і місцем, відведеним для 

змінної інформації. 
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Завдання до теми 

1. Напишіть законодавчі акти, що регламентують правила оформлення 

документів. 

2. З’ясуйте вимоги до тексту документа. 

3. Напишіть автобіографію. 

4. Напишіть резюме. 

5. Напишіть характеристику студента, з яким ви навчаєтесь в одній групі. 

6. Напишіть заяву на ім’я  куратора.  

7. Відредагуйте документ. 

                                                    Директору київської середньої школи № 22 

                                                     Волошиної М.С. 

Заява. 

 Прошу прийняту мене на посаду вчителя фізики. До заяви додаю 

копію диплома про закінчення інституту, копію трудової книжки. 

 

03.04.2021р.                                      Підпис                        Волошина М.С. 

8. Виправте помилки в оформленні реквізиту «Адресат». Запишіть 

правильні варіанти:  

1) Декану факультету іноземної філології Гончаров В. І.; 2) Міністерству 

освіти і науки України; 3) Ректор Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова академік АПН України проф. Андрущенко В. П.; 4) 

Генеральні директори виробничих об’єднань, директори підприємств і 

керівники організацій; 5) Міністерство юстиції України Управління справами 

Головний спеціаліст Левчук С. М. 

Контрольні питання 

1. Проаналізуйте класифікацію документів. 

2. Назвіть законодавчі акти, що регламентують правила оформлення 

документів. 

3. Схарактеризуйте вимоги до змісту та розташування реквізитів. 

4. Проаналізуйте вимоги до бланків документів. 
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5. З’ясуйте вимоги до тексту документа. 

Література: [1; 2; 3; 5; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 17]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Академічне письмо як один із різновидів наукового 

(академічного) спілкування 

Мета: схарактеризувати мову науки як об’єкт дослідження та науковий 

стиль у системі функціональних стилів сучасної української мови: історія 

формування, ознаки, особливості мови, підстилі; визначити найтиповіші 

помилки наукового мовлення; з’ясувати поняття «авторська індивідуальність», 

«академічний етикет»; ознайомитися з правилами дотримання академічної 

доброчесності та заходами щодо попередження й виявлення плагіату. 

Короткі теоретичні відомості 

Інформація академічна – повідомлення про певні пізнані та пізнавані 

реалії об’єктивної дійсності в академічних жанрах наукової (академічної) 

комунікації.  

Інформація наукова – повідомлення про певні пізнані та пізнавані реалії 

об’єктивної дійсності в будь-якому жанрі наукової комунікації.  

Комунікація академічна – процес обміну власне науковою, або 

академічною, інформацією між представниками тих чи тих галузей науки, 

виробництва, освіти в усній чи писемній формах із використанням як 

вербальних, так і невербальних засобів. 

Комунікація наукова – процес обміну власне науковою, науково-

навчальною, науково-популярною і т. ін. інформацією мі представниками тих 

чи тих галузей науки, виробництва, освіти в усній чи писемній формах із 

використанням як вербальних, так і невербальних засобів.  

Письмо академічне – результат самостійної науково-дослідницької 

діяльності, утіленої в писемній формі за допомогою системи графічних знаків 

певної мови, який засвідчує нові шляхи пізнання, розв’язання тієї чи тієї 

проблем.  
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Підстиль академічний (власне науковий) – різновид наукового стилю, 

призначений для написання первинних і вторинних наукових текстів, що 

повідомляють наукову інформацію, яка вирізняється актуальністю, новизною 

наукових ідей, теоретичною значущістю, перспективністю подальших наукових 

пошуків.  

Підстиль науково-навчальний – різновид наукового стилю, призначений 

для написання підручників, навчальних та методичних посібників, практикумів 

(збірників завдань і вправ), навчальних програм, курсів лекцій, словників, 

конспектів, методичних рекомендацій, хрестоматій і т. ін., що за допомогою 

різних каналів, засобів і форм поширюють раніше отримані наукові знання як 

усередині наукового співтовариства, так і за його межами. 

Підстиль науково-популярний – різновид наукового стилю, призначений 

для написання статей, есе, наукових праць, інтерв’ю, оглядів наукової 

інформації, який демонструє взаємозв’язок наукового співтовариства з 

широким загалом, транслює наукові знання в масову свідомість, популяризує 

науку.  

Стиль академічний – функціональний різновид літературної мови, що 

забезпечує академічну комунікацію, механізми й процеси обміну власне 

науковою інформацією в межах державних наукових і навчальних установ, 

одним із завдань яких є розбудова і поширення наукових ідей.  

Стиль науковий – функціональний різновид літературної мови, що 

обслуговує різні галузі науки, виробництва, освіти, репрезентує відповідні 

результати науково-дослідницької діяльності як окремих науковців, так і 

наукових колективів, актуалізує й популяризує їхні наукові ідеї у 

спеціалізованих текстах різних жанрів.  

Стиль функціональний – історично сформований різновид літературної 

мови, суспільно усвідомлена сукупність прийомів уживання, відбору та 

сполучення мовленнєвих засобів, функціонально зумовлена соціально 

значущою сферою спілкування.  
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Текст академічний – результат академічної комунікації, який являє собою 

структурно цілісний, логічно завершений комунікативний блок, її структурно-

мовна складова й водночас реалізація.  

Текст науковий – результат наукової комунікації, який являє собою 

структурно цілісний, логічно завершений комунікативний блок, її структурно-

мовна складова й водночас реалізація.  

Текст науковий (академічний) вторинний – різновид наукового 

(академічного) тексту, основна мета якого – опис змісту первинних текстів 

(конспекти, реферати, анотації, рецензії, тези, науково-технічні огляди, наукові 

звіти, резюме і т. ін.).  

Текст науковий (академічний) первинний – різновид наукового 

(академічного) тексту, основна мета якого – передавання первинних наукових 

відомостей, отриманих у процесі наукових досліджень (монографія, дисертація, 

дипломні, магістерські роботи, наукова стаття, 

наукова доповідь та ін.).  

Завдання до теми 

1. Доповніть речення 

Найхарактернішими ознаками наукового стилю є 

Загальними рисами мови науки є 

Найтиповіші помилки наукових текстів 

2. Підготуйте доповідь на тему «Основні етапи формування української 

наукової мови». 

3. Назвіть мовні ознаки пропонованого наукового тексту.  

Трифазна система виявилася найбільш раціональною, оскільки мала ряд 

переваг як перед однофазними ланцюгами, так і перед іншими багатофазними 

системами [1]. Широке застосування змінного струму зажадало 

теоретичного осмислення і математичного опису фізичних процесів, що 

відбуваються в електричних машинах, лініях електропередач, 

трансформаторах [2]. Розширюються дослідження явищ в ланцюгах змінного 

струму за допомогою векторних і кругових діаграм Електротехніка стає 
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базою для розробки автоматизованих систем управління енергетичними та 

виробничими процесами [3]. Створення різноманітних електронних, особливо 

мікроелектронних пристроїв дозволяє докорінно підвищити ефективність 

автоматизації процесів обчислень, обробки інформації, здійснювати 

моделювання складних фізичних явищ, рішення логічних задач [4]. При значному 

зниженні габаритів, пристроїв, підвищенні їх надійності та економічності [5].  

4. З’яcуйте, які підстилі наукового стилю репрезентують подані тексти. 

5. Доберіть з дужок найточніше слово.  

1. Біологічний та соціальний чинники посідають чільне місце у структурі 

(людини, особистості, персони). 2. На думку більшості вчених, освіту 

(майбутнього, майбуття, прийдешності) характеризуватимуть 

дистанціоналізація, комп’ютеризація, вседоступність й уніфікованість. 3. 

Поняття тексту в лінгвістиці (товкмачать, трактують, тлумачать) по-різному. 

4. Метали при нагріванні розширюються, а при охолодженні (ущільнюються, 

скорочуюються, стискуються). 5. (Помисли, думоньки, погляди) О. Потебні 

мали великий вплив на розвиток стилістики.  

6. Ознайомтесь із рекомендаціями щодо ефективного сприйняття 

наукового тексту: 

- читати текст із олівцем у руках; 

- ознайомитися з його бібліографічним описом; 

- переконатися у розумінні усіх слів; 

- осмислити інформацію, спираючись на власний досвід; 

- самостійно добирати приклади, що ілюструють ідеї тексту; 

- перечитувати найважливіші місця; 

- письмово опрацьовувати текст. 

Контрольні питання 

1. З’ясуйте особливості становлення і розвитку наукового стилю 

української мови.  

2. Схарактеризуйте особливості наукового тексту і професійного 

наукового викладу думки.  
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3. Проаналізуйте мовні засоби наукового стилю.  

4. З’ясуйте основні засади академічного етикету. 

5. З’ясуйте, у чому полягає авторська індивідуальність.  

6. Назвіть правила дотримання академічної доброчесності та заходи щодо 

попередження й виявлення плагіату. 

Література: [1; 2; 3; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18]. 

 

Практичні заняття № 6-7 

Тема. Жанрологія академічного тексту. Культура читання 

академічного тексту 

Мета: з᾽ясувати змістові, структурні особливості та вимоги до укладання 

таких жанрів академічного тексту, як план, тези, конспект, реферат, стаття, 

курсова, випускна робота, дисертація, автореферат дисертації, підручник, 

посібник, монографія, рецензія; ознайомитися з архітектонікою збірки 

наукових праць; схарактеризувати різновиди компресії академічного тексту; 

визначити різницю між компіляцією і плагіатом; окреслити вимоги до 

цитування, основні правила бібліографічного опису джерел та оформлення 

посилань.  

Короткі теоретичні відомості 

Жанр – форма організації мовного матеріалу в межах певного стилю 

мовлення, що історично склалася, вирізняється функціонально-смисловою 

специфікою й стереотипною композиційною структурою.  

Жанр академічний (науковий) – прийняті в конкретних ситуаціях 

академічної (наукової) комунікації і призначені для передавання академічної 

(наукової) інформації типові способи побудови мовлення.  

План – це короткий перелік проблем, досліджуваних у науковому тексті; 

порядок розміщення частин якого-небудь викладу, його композиція. З 

структурою план може були простим і складним. 

Теза – положення, висловлене в книзі, доповіді, статті тощо, правдивість 

якого треба довести; положення, що коротко й чітко формулює основну ідею 
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чого-небудь або провідне завдання, що стоїть перед кимось; коротко 

сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо. Відповідно до 

мети тези бувають вторинні та оригінальні. Тези мають чітко регламентовану 

змістово-композиційну структуру, в якій виокремлюють преамбулу (1-2 тези); 

основний тезовий виклад (3-6 тез); висновкову тезу/тези (1-2).  

Виписки – це цитати (дослівне відтворення думок автора книжки), або 

короткий, близький до дослівного, виклад змісту потрібного уривка тексту. 

Цитату треба брати в лапки, а на кожну виписку давати покликання на джерело.     

Конспект – стислий писаний виклад змісту чого-небудь, складається з 

плану й тез, доповнених фактичним матеріалом, що в сукупності є коротким 

письмовим викладом змісту книги, статті, лекції тощо. Зміст першоджерела 

передають своїми словами; цитатами з першоджерела; своїми словами та 

цитатами. Процес конспектування складається з трьох взаємообумовлених 

паралельних мисленнєво-мовленнєвих дій: аудіювання (розуміння інформації, 

що сприймається на слух); мисленнєвого оброблення почутого (визначення 

головної та допоміжної інформації, переформулювання); письмової фіксації 

інформації. Конспекти поділяють на плановий, текстуальний, вільний, 

тематичний, опорний. 

Анотування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, 

мета якого – отримання узагальненої характеристики документа, що розкриває 

логічну структуру і зміст. Анотації виконують дві основні функції: сигнальну 

та пошукову. За функціональним призначенням анотації бувають довідкові та 

рекомендаційні. За обсягом і глибиною розрізняють анотації описові та 

реферативні. 

Реферування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, 

що полягає в аналізі первинного документа, знаходженні найвагоміших у 

змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, 

результатів, висновків). Реферат – це вторинний документ, результат 

аналітично-синтетичного опрацювання інформації, поданий у вигляді стислого 

викладу наукової праці, вчення, змісту джерела із зазначенням характеру, 
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методики, результатів дослідження та збереженням його мовностилістичних 

особливостей; вид письмового повідомлення, короткий виклад головних думок, 

поєднаних однією темою, їх систематизація, узагальнення й оцінка. Основні 

функції реферату: інформаційна – реферат подає інформацію про певний 

документ; пошукова – реферат використовується в інформаційно-пошукових і 

автоматизованих системах для пошуку конкретних тематичних документів та 

інформації. 

Наукова стаття – один із видів наукових публікацій, де подаються кінцеві 

або проміжні результати дослідження, висвітлюються пріоритетні напрямки 

розробок ученого, накреслюються перспективи подальших напрацювань. У ній 

поєднуються аналіз, опис, критичне осмислення стану дослідження проблеми. 

Курсова робота – самостійна робота дослідницького характеру, 

спрямована на вивчення конкретної проблеми.  

Дипломна робота – самостійне оригінальне наукове дослідження 

студента з актуальних проблем фаху.  

Рецензія – критичний відгук наукового керівника, офіційних опонентів, 

провідної установи під час захисту кваліфікаційної роботи, кандидатської чи 

докторської дисертацій. Рецензія передбачає коментування основних положень 

рецензованої праці (тлумачення думки автора, висловлення особистого 

ставлення до поставленої проблеми); узагальнену аргументовану оцінку; 

висновки про значення аналізованої праці. Наукова рецензія виконує такі 

функції: інформування, тобто ознайомлення з науковим твором (або кількома 

творами); оцінювання та осмислення в науковому соціумі певного знання. 

Відгук – це документ, що містить висновки уповноваженої особи (або 

кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, 

рукописних робіт; стисла форма письмової оцінки виконаної роботи (курсової, 

бакалаврської, магістерської кваліфікаційних робіт, кандидатського чи 

докторського дослідження). 

Компіляція – несамостійний, неоригінальний текст, написаний на основі 

запозичення тих чи тих матеріалів в інших авторів, без поглибленого вивчення 
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проблеми через копіювання тексту із низки джерел без внесення в нього 

правок, із покликанням на авторів.  

Плагіат – привласнення авторства на чужий текст, копіювання чужих 

ідей, використання (повне або часткове) у власній праці чужого тексту без 

покликання на першоджерело; оприлюднення чужого тексту під іменем особи, 

яка не є автором його автором (ст. 50 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права»).  

Плагіат академічний – привласнення авторства на чужий науковий 

(навчально-науковий, навчально-методичний і т. ін.) текст або відкриття, 

винахід і т. ін., використання (повне або часткове) і, відповідно, оприлюднення 

й подання наукових здобутків, отриманих іншими особами, як результат 

власних наукових пошуків; репрезентація опублікованих чужих текстів без 

покликання на їх авторів. 

Посилання – уривок, витяг із якого-небудь тексту, який цитують у викладі 

матеріалу, з точною назвою джерела та вказівкою на відповідну сторінку.  

Список використаних джерел – важливий елемент бібліографічного 

апарату наукового дослідження; його вміщують наприкінці роботи, але готують 

до початку її написання. До нього заносять цитовані, аналізовані джерела, 

архівні матеріали, дотичні до теми. Розрізняють такі способи розташування 

літератури у списку: абетковий, за типами документів, хронологічний, за 

ступенем використання. 

Бібліографування – це вид аналітико-синтетичного опрацювання, який 

полягає в укладанні опису документа. Такі описи можуть бути різними  

бібліографічними, архівними, інтернетними тощо. 

Завдання до теми 

1. Підготуйте доповідь на тему «Первинні і вторинні жанри наукового 

стилю». 

2. Проаналізуйте тексти різних наукових жанрів: тез, статті, 

автореферату, монографії за схемою:    

- обсяг; 
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- структура; 

- наявність посилань; 

- наявність списку використаних джерел. 

3. З’ясуйте значення поняття «компресія наукового тексту». 

4. Ознайомтесь зі смисловими компонентами тексту анотації та мовними 

засобами вираження смислу. 

Смислові 

компоненти 

Мовні засоби вираження смислу 

Назва і тема 

статті (книги) 

Дана, представлена, подана стаття (книга)…  

Стаття (книга) називається, має назву…  

Тема статті (книги)… 

Представлену статтю (книга) присвячено темі…  

Статтю (книгу) написано на тему … 

У статті йдеться про…  

Автор статті (книги) розповідає про… 

Проблематика 

статті (книги) 

У статті (книзі) розглянуто…; поставлено питання про те, 

що…; у статті (книзі) автор торкається питань про…; автор 

висвітлює питання про…; автор зупиняється на таких 

проблемах….  

У статті (книзі) викладено (що?)…; представлено наукову 

позицію…; узагальнено досвід роботи…; подано аналіз 

(чого?)…; подано оцінку (чого?)…; представлено опис 

(чого?); представлено наукове обґрунтування (чого?). 

Композиція 

статті (книги) 

Стаття (книга) складається із…; починається з…; у статті 

(книзі) можна виділити вступ, основну частину, висновки. 

Книга (стаття) складається із … глав, частин, розділів.  

У вступній (першій) частині йдеться про…; підіймається 

питання про те, що…; викладається історія питання; йдеться 

про…  

В основній частині статті (книги) подано опис…; подано 

аналіз…; викладається наукова позиція…; подано 

характеристику (чого?)…  

В основній частині значне місце відведено (чому?)…; багато 

уваги приділено (чому?)…; основну увагу звернено (на 

що?)…  

Включення 

ілюстративного 

матеріалу до 

статті (книги) 

У статті міститься велика кількість прикладів та 

ілюстративного матеріалу.  

Автор наводить факти, цифри, відомості, що ілюструють та 

підтверджують основні положення статті.  

Автор спирається на цифри, факти, дані.  

У статті наведено цитати (звідки?).  

Автор цитує висловлювання (кого?), слова (чиї?), цитує 
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(кого?). 

Мета статті 

(книги) 

Мета автора статті (книги) полягає в тому, щоб висвітлити, 

узагальнити (що?); подати аналіз (чого?), оцінка (чого?). 

Стаття (книга) має на меті показати, узагальнити… 

Адресат статті 

(книги) 

Статтю (книгу) адресовано спеціалістам / неспеціалістам; 

широкому колу читачів; статтю (книгу) розраховано (на 

кого?); стаття (книга) цікава для… 

 

5. Проаналізуйте наведені анотації. Зверніть увагу на мовне оформлення 

анотації. 

В работе пестрят вопросы, связанные с разработкой струйных 

технологий и устройств для их реализации. Представлен анализ 

существующих теорий струйного разрушения твердого тела, механизмов 

взаимодействия струи с совершенно-пластическими материалами, 

предложено авторский взгляд на ряд проблем гидрорезания ортотропных 

неметаллических композитов. Обобщается опыт, накопленный ведущими 

учеными мира. Освещаются вопросы создания адаптивных систем управления 

сроком струйной резки, очистки и регенерации жидкости, разработки и 

оптимизации струйных технологий с учетом заданного уровня качества 

образованных поверхностей.  

Книга рассчитана на специалистов в области раздетых технологий, 

студентов, аспирантов, исследователей методов обработки конструкционных 

материалов мощными источниками энергии, инженерно-технических 

работников предприятий общего машиностроения. 

6. Схарактеризуйте різновиди читання наукового тексту: 

а) переглядове, розраховане на …..; 

б) ознайомлювальне, що передбачає …….; 

в) поглиблене, що полягає в …..; 

г) аналітико-критичне, спрямоване на …... 

7. Ознайомтесь із загальними вимогами до цитування: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у тій 

граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей 
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авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз «так званий»; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, 

абзаців при цитування допускається без перекручення авторського тексту і 

позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати 

(на початку,всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним 

стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 

викладенні думок, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати 

відповідні посилання на джерело; 

д) цитування не повинне бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те і 

інше знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження 

компілятивності праці, а недостатнє − знижує наукову цінність викладеною 

матеріалу; 

е) якщо текст цитується не за першоджерелом, а за іншим виданням чи 

документом, то посилання треба розпочати словами: «Цит. за:». 

є) якщо автор роботи, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, 

робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює 

виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора 

роботи, а вісь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантом 

таких застережень є: (курсив наш – А.К.), (підкреслено мною – А.К.), (розрядка 

моя – А.К.). 

8. Ознайомтесь із модуляторами, що використовуються при цитуванні:  

автор виділяє (пропонує, рекомендує, вважає, стверджує, підкреслює) ...; 

автор наголошує на ...; автор писав/пише: «...»; за словами ...; згідно з 

уявленням ...; як твердив/твердить ...; з точки зору автора ...; можна навести 
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такі слова вченого ...; на думку ...; як справедливо/слушно зазначив/зазначає ...; 

учений так характеризує (описує, подає) ...;  

9. Виділіть безпосереднє цитування, референцію і переказ. 

1. Зауважуємо також, що скоріше винятково, аніж закономірно 

квіткознавці (зокрема, С. Зубков) одним із сутнісних важелів системи впливів у 

літературному процесі розглядають роль перекладу в системі впливів, із огляду 

на, попри написані Г. Квіткою російською мовою твори, наявний у митця авто 

переклад творів, вивершених українською мовою.  

2. Як зазначав В. І. Вернадський, людина своєю працею, свідомим 

ставленням до життя, змінює земну оболонку – біосферу і ділянку (геологічну) 

життя, переводячи її в новий геологічний стан [14, с. 26]. 

3. У. І. Васильєв розглядав особливості розвитку німецького федералізму 

протягом IV-XX століть, його сучасний стан, актуальні проблеми розвитку, 

особливості функціонування Бундесрата, його роль виборчої системи 

Німеччини [21, с. 85]. 

10. Зробіть декілька варіантів уведення цитати в текст. 

Телемеханічне керування – це система або сукупність приладів, за 

допомогою яких керують на відстані великою кількістю об’єктів по 

двопровідній лінії зв’язку.   

(цит. зі с. 10). 23. Ткачов В. В. Автоматизація технологічних процесів 

підземних гірничих робіт. Дніпропетровськ : Національний гірничий 

університет, 2012. 304 с. 

11. Схарактеризуйте види плану, укладіть план до пропонованої статті 

(Додаток А). 

12. Напишіть анотацію до пропонованої статті (Додаток А). 

13. Випишіть із пропонованої статті ключові слова (Додаток А). 

14. Ознайомтесь із загальноприйнятими помітками, що використовуються 

при опрацюванні наукового тексту: 

! – повна згода з думкою, ідеєю; 

? – незгода з автором, сумнів; 
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?! – здивування; 

NB – дуже важливо; 

V – важливо; 

~ ~ - цікаво, може знадобитися; 

* - можна використати як цитату; 

Т – термін, визначення терміна; 

Л – праця, яку слід прочитати. 

У пропонованій статті поставте помітки, що використовуються при 

опрацюванні наукового тексту (Додаток А). 

Контрольні питання 

1. З’ясуйте, що зумовлює в науковому стилі вибір мовних засобів? 

2. Поясніть відмінність плану від тез і конспекту як джерела наукової 

інформації. 

3. Сформулюйте основні вимоги до плану й конспекту джерела наукової 

інформації. 

4. Поясніть, у якій послідовності викладається матеріал у науковій праці. 

5. Дайте визначення таких жанрів академічного тексту: план, тези, 

конспект, реферат, стаття, курсова, випускна робота, дисертація, автореферат 

дисертації, підручник, посібник, монографія, рецензія. 

6. Яких вимог слід дотримуватися в оформленні бібліографії? 

Література: [1; 2; 3; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Структура академічного тексту  

Мета: з᾽ясувати особливості абзацу як структурного елементу 

академічного тексту і засобу реалізації категорій зв’язності й цілісності, основні 

функції й характеристики вступу академічного тексту; ознайомитися з 

академічно грамотним обґрунтуванням актуальності теми, висвітленням стану 

розробки проблеми, формулюванням об’єкта, предмета, мети та завдань; 

визначити зв’язок вступу та висновків, співвідношення теми, мети, завдань і 
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висновків академічного тексту; окреслити типові помилки в написанні 

загальних висновків. 

Короткі теоретичні відомості 

Абзац – частина тексту (або весь текст), позначена відступом управо, яка 

складається з одного чи кількох логічно пов’язаних речень, що становлять 

певне відносно завершене семантичне і граматичне ціле; абзацний відступ.  

Функції абзацу в академічному тексті: логічна – сприяє логічному викладу 

матеріалу: кожен абзац репрезентує одне питання, певний аспект досліджуваної 

проблеми; у ньому окреслюють нову тему або деталізують, конкретизують, 

уточнюють, доповнюють думку, висловлену в попередньому; естетична – 

полегшує сприйняття викладу й розуміння запропонованого матеріалу; розмір 

абзацу залежить від стилю викладу, жанру академічного тексту, авторської 

манери письма і т. ін. 

Основні вимоги до абзацу: цілісність – забезпечується якістю ключової 

(контрольної) думки, висловленої в заголовковому реченні: якщо ця думка 

надто специфічна або надто загальна, то, вочевидь, отримаємо надто довгий 

короткий чи незрозумілий абзац; зв’язність – забезпечується доцільним 

використанням займенників, вказівних слів або лексичних повторів ключових 

слів і т. ін., так званих сигналів переходів; логічність – логічність розвитку 

думки залежить від зв’язності, однак досить тісно пов’язана зі змістом: абзац 

повинен бути ретельно спланований і продуманий. 

Таблиця – Структура великого за обсягом академічного тексту 
 

№ 

з/п 

Структурні 

елементи 
Потрактування 

1.  
Титульний 

аркуш  

обов’язковий елемент; перша (заголовкова) сторінка, на 

якій відповідно до чинних вимог зазначено основні 

відомості про працю – прізвище, ім’я, по батькові автора, 

назву (інформативну одиницю, що відображає тему 

дослідження і відповідає змісту тексту), жанр, місце і час 

виконання і т. ін. 

2.  Анотація  

факультативний елемент, що узагальнено характеризує 

зміст первинного академічного тексту, подає перелік 

основних тем, представлених у ньому 
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3.  Зміст  

обов’язковий елемент, що являє собою перелік наявних в 

академічному тексті структурних елементів із зазначенням 

їх початкової сторінки 

4.  

Перелік 

умовних 

позначень 

факультативний елемент, що являє собою сукупність 

певних скорочень, використовуваних у межах 

академічного тексту, розміщених в алфавітному порядку 

5.  Вступ  

обов’язковий елемент, у якому обґрунтовано вибір теми, її 

актуальність, репрезентовано науковий апарат дослідження 

(об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза (за необхідності), 

джерельна база, новизна, теоретичне і практичне значення, 

апробація, структура) 

6.  
Основна 

частина  

обов’язковий елемент, у якому представлено теоретико-

методологічні та практичні засад дослідження, пошук 

способів розв’язання проблеми, докази концепції, ідеї, 

підтвердження або спростування гіпотези і т. ін.; 

передбачає членування на розділи (описовий та 

аналітичний (аналітичні) ← підрозділи ← пункти ← 

підпункти і т. ін., які, своєю чергою, об’єднують: 

надфразні єдності ← абзаци ← речення 

7.  Висновки  

обов’язковий елемент, що містить результати проведеного 

дослідження, перспективи подальших наукових пошуків; 

повинен корелювати з темою, метою та завданнями, 

окресленими у вступі 

8.  

Список 

використан

их джерел 

обов’язковий елемент, що передбачає сукупність джерел 

наукової інформації, розміщених переважно в алфавітному 

порядку, які послужили підґрунтям для осмислення 

наукової проблеми 

9.  Додатки  

факультативний елемент, що передбачає додаткову 

інформацію, використовувану для унаочнення, 

підтвердження тих чи інших теоретичних, методичних і т. 

ін. засад 
 

Загальні вимоги до організації академічного тексту: 

1. Бути чітко і логічно структурованим, передбачати вступну, основну й 

висновкову частину. 

2. Орієнтувати на нові знання, репрезентувати завдання, реалізація яких 

сприятиме досягненню окресленої мети і, відповідно, успішному розв’язанню 

актуальної для тієї чи тієї наукової царини проблеми. 

3. Апелювати не до емоційної, а до раціональної мисленнєвої сфери.  

4. Актуалізувати ключові термінологічні поняття тієї чи тієї галузі знань, 

однак уникати понять, що вирізняються суперечливими потрактуваннями. 
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5. Мати за мету доведення, обґрунтування, аргументування істинності тих 

чи тих наукових тверджень. 

6. Вирізнятися стислістю й зрозумілістю викладу за принципом 

«Думкам просторо, а словам тісно». 

Мета – обов’язковий структурний елемент вступної частини 

академічного тексту (подекуди – рамкове кліше), який актуалізує авторську 

стратегію щодо одержання нових (усебічних і достовірних) знань про 

конкретно визначений об’єкт і предмет; запланований результат, якого прагне 

досягти автор, послуговуючись тією чи тією методологією наукового пізнання 

й даючи відповідь на питання «Для чого пишу?». 

Об’єкт – обов’язковий структурний елемент вступної частини 

академічного тексту (подекуди – рамкове кліше), обраний для вивчення, який 

актуалізує процес або явище, що породжує проблемну ситуацію.  

Предмет – обов’язковий структурний зумовлений об’єктом елемент 

вступної частини академічного тексту (подекуди – рамкове кліше), що 

актуалізує суттєві зв’язки й відношення відповідних реалій об’єктивної 

дійсності, які підлягають безпосередньому аналізові в межах конкретного 

жанрового різновиду. 

Тема академічного тексту – конкретне (загальне) завдання, пов’язане з 

конкретною сферою академічної чи науково-дослідницької діяльності, що 

увиразнюється низкою дослідницьких завдань.  

Частина академічного тексту висновкова – завершальна частина, що 

займає постпозицію щодо основної, репрезентує остаточні думки про 

актуалізований об’єкт, логічний підсумок, ґрунтований на спостереженнях, 

міркуваннях, аналізові певних фактів, містить результати науково-

дослідницької діяльності та перспективи подальших наукових пошуків. 

Частина академічного тексту вступна – початкова частина, що передує 

основному викладу, орієнтує в подальшому розкритті теми, містить усі 

необхідні для того чи того жанру її кваліфікаційні характеристики, розкриває 

сутність і стан дослідженості наукової проблеми (завдання), її актуальність, 
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значущість, підстави для розробки, обґрунтування необхідності проведення 

дослідження і т. ін. 

Таблиця – Ситуативні кліше основних елементів вступної частини 

 

№ 

з/п 

Структурний 

елемент 
Ілюстрація 

1.  

Обґрунтування 

вибору теми та її 

актуальності 

проблема … не втратила своєї актуальності; 

проблема … має важливе значення як для 

поглиблення теоретичних відомостей, так і для 

практичного опрацювання …;  

теорія …, попри наявну велику кількість наукових 

праць, залишається до сьогодні не зовсім 

викінченою, а тому … 

2.  Об’єкт  
об’єктом є …;  

об’єкт –… 

3.  Предмет  
предметом є …;  

предмет –… 

4.  Мета  

вивчення, аналіз, розгляд, розв’язання, опис і т. ін. 

…, наприклад: мета праці – дослідження 

авторських стратегій щодо одержання нових 

(усебічних і достовірних) знань про конкретно 

визначений об’єкт і предмет або мета праці 

полягає в дослідженні авторських стратегій щодо 

одержання нових (усебічних і достовірних) знань 

про конкретно визначений об’єкт і предмет 

5.  Завдання  

досягнення мети передбачає вирішення таких 

завдань, як-от:  

1) з’ясувати суть основних термінологічних понять 

…, виявити їхні диференційні ознаки;  

2) визначити доцільність …;  

3) обґрунтувати підходи …;  

4) установити роль …;  

5) апробувати прийоми …;  

6) перевірити технології …;  

7) проаналізувати особливості …; 

8) описати критерії … 

 

Завдання до теми 

1. Прочитайте запропонований фрагмент, що актуалізує питання 

структури академічного тексту загалом та композиції абзацу зокрема. 

Виокремте основні ознаки абзацу, на яких акцентує автор. Як у представлених 
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абзацах реалізовані категорії зв’язності, цілісності і логічності? Висловіть 

власні критичні міркування, зокрема й щодо технологій організації 

академічного тексту та написання кожного з його структурних елементів. 

Подумайте над відповіддю на питання, як упорядкувати академічний текст 

загалом. 

Перш ніж розпочати написання роботи, варто уявити собі приблизний її 

план. Спочатку можна сформулювати тему і скласти  список питань для її 

розкриття, схематично окреслити ідеї. Однак прийоми написання тексту 

досить різноманітні, а сам процес академічного письма являє собою 

творчість. Відповідаючи на попередньо поставлені питання, ви можете 

захопитися ним настільки серйозно, що воно стане для вас найголовнішим. 

Важливо зауважити: коли ви починаєте осмислювати свої ідеї й оформлювати 

їх у текст, то необхідно дотримуватися певної структури. В академічних 

текстах наявні деякі постійні структурні елементи… 

Ідеальний абзац складається не менше ніж із трьох речень, оскільки в 

ньому викладено відповідну тезу. Для цього, очевидно, варто сформулювати 

вступну думку, за нею – основну, наділивши її аргументами, а потім, нарешті, і 

висновок. Окрім того, кожна нова теза повинна бути пов’язана з попередньою 

і наступною, тому абзаци треба пов’язувати між собою логічно – за смислом і 

за допомогою слів-зв’язок. До таких зв’язок, наприклад, можна зарахувати 

вставні слова: окрім того, отже, по-перше, по-друге, відповідно; сполучники: 

однак, тим не менше, тоді як, у той час як; прийменники: незважаючи на, 

завдяки, у результаті… 

Увесь текст загалом – наприклад, це наукова стаття  починається 

завжди з прізвища автора. Авторство – це важлива особливість академічного 

тексту, як і літературного твору, і на відміну від публіцистичної й художньої 

літератури вчені дуже рідко пишуть під псевдонімом. Якщо у пресі авторство 

повідомлень не завжди оголошують, у науковій традиції автор зазвичай 

присутній. Винятком є практики анонімного оцінювання конкурсних робіт і 

рецензування матеріалів, поданих до розгляду в редакціях журналів – редактор, 
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направляючи текст на «сліпе» рецензування, ніколи не надає відомостей про 

автора рецензенту, а автору не повідомляє прізвище рецензент 

Деякі автори розпочинають текст із епіграфа, однак у низці академічних 

жанрів ця практика не схвалюється… 

Композиційно будь-який академічний текст складається із вступу, 

основної частини і висновків. Залежно від жанру і чинних правил оформлення 

бібліографічного апарату, структурними частинами тексту можуть бути 

список джерел и додатки (Ярская-Смирнова Е. Создание академического 

текста: учеб. пособ. Москва : ООО «Вариант» : ЦСПГИ, 2013. С. 33–35). 

2. Сформулюйте мету, завдання, предмет, об’єкт пропонованої статті та 

випускної кваліфікаційної роботи (Додатки А, Додаток Б), обґрунтуйте її (їх) 

актуальність. На основі сформульованої мети й завдань зробіть спробу 

передбачити змістове наповнення висновків. Зробіть відповідні узагальнення 

про співвідношення теми, мети, завдань і висновків.  

3. Піддайте скрупульозному смисловому й мовностилістичному аналізові 

запропонованої випускної кваліфікаційної роботи фрагменти вступної та 

висновкової  композиційних частин. Чи виявили Ви певні недоліки в написанні 

відповідних структурних елементів? 

4. Здійсніть смисловий аналіз теми, вступної й висновкової частин праці 

Тимошенко Т. В., Гречихіної Н. В. «Академічне письмо», розміщеної у 

вільному доступі на сайті (URL : 

file:///C:/Users/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/Downloads/60_9_

2009- 214-219.pdf). Висловіть власні критичні міркування. 

Контрольні питання 

1. Схарактеризуйте оособливості абзацу як структурного елементу 

академічного тексту і засобу реалізації категорій зв’язності й цілісності. 

2. Назвіть основні функції й характеристики вступу академічного тексту.  

3. Висвітліть вимоги до академічно грамотного обґрунтування 

актуальності теми, висвітлення стану розробки проблеми, формулюванням 

об’єкта, предмета, мети та завдань. 
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4. Визначіть зв’язок вступу та висновків, співвідношення теми, мети, 

завдань і висновків академічного тексту. 

5. Окресліть типові помилки в написанні загальних висновків. 

Література: [1; 2; 3; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.  

2. Поняття національної та літературної мови. Функції мови в житті 

суспільства. 

3. Найістотніші ознаки літературної мови. Норми української 

літературної мови.  

4. Мова ділового спілкування як функціональний різновид української 

літературної мови.  

5. Професійна мовнокомунікативна компетенція.  

6. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Тенденції 

розвитку української мови на сучасному етапі. Засоби забезпечення статусу 

престижності української мови. 

7. Поняття стилю. Функціональні стилі української мови та сфера їх 

застосування. Основні ознаки функціональних стилів.  

8. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні. Мовні особливості 

офіційно-ділового стилю.  

9. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 

Комунікативні ознаки культури мови.  

10. Етикет спілкування. Стандартні етикетні ситуації та формули 

українського мовленнєвого етикету. 

11. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.  

12. Види, типи і форми професійного спілкування. 

13.  Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.  

14. Невербальні засоби комунікації.  

15. Гендерні особливості спілкування. 

16.  Поняття ділового спілкування 

17. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.  

18. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. 

Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування.  
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19. Мовні засоби переконування.  

20. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного 

виступу. Види публічного мовлення.  

21. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити 

запитання, уміння слухати. 

22. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. 

Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.  

23. Сучасні технології паблік рілейшнз. 

24. Класифікація документів.  

25. Поняття реквізиту. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту 

та розташування реквізитів.  

26. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки.  

27. Вимоги до складання й оформлення тексту документа. 

28. Науковий стиль у системі функціональних стилів сучасної 

української мови: історія формування, ознаки, особливості мови, підстилі. 

29. Найтиповіші помилки наукового мовлення. 

30. Авторська індивідуальність. 

31. Академічний етикет. Правила дотримання академічної 

доброчесності та заходи щодо попередження й виявлення плагіату. 

32. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

33. Анотування і реферування наукових текстів. 

34. Реферат як жанр академічного письма, складові реферату.  

35. Стаття як самостійний науковий твір, вимоги до наукової статті.  

36. Збірка наукових праць.  

37. Курсова, випускна роботи, магістерська дисертація.  

38. Кандидатська, докторська дисертації, автореферат дисертації, 

підручник, посібник, монографія. 

39. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. 

40. Різновиди читання наукового тексту. 

41. Рекомендації щодо ефективного сприйняття наукового тексту. 
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42. Загальноприйняті помітки, що використовуються при опрацюванні 

наукового тексту. 

43. Плагіат і компіляція. 

44. Вимоги до цитування. 

45. Основні правила бібліографічного опису джерел. 

46. Оформлення посилань.  

47. Структура курсової, випускної робіт.  

48. Формулювання мети дослідження, об’єкта та предмета. 

49. Академічно грамотне обґрунтування актуальності теми, висвітлення 

стану розробки проблеми, формулювання об’єкта, предмета, мети та завдань. 

50. Назва наукового твору чи його частини як відображення його 

основної теми. 

51. План і зміст наукової праці, принципи складання плану. 

52. Членованість тексту. 

53. Вимоги до оформлення наукової праці. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни 

«Ділова українська мова та академічне письмо» передбачає визначення якості 

його роботи та рівня здобутих протягом навчання умінь і знань, яка передбачає 

оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного та 

підсумкового контролю.  

Поточний рейтинг-контроль містить оцінювання в балах роботи на 

лекційних, семінарських і практичних заняттях, факту та якості виконання 

самостійних робіт, виступів на заняттях, виконання письмових та усних 

аудиторних і домашніх завдань, а також інших обов᾽язкових навчальних 

доручень. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння та 

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв᾽язків 

між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок.  

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання 

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і 

групах, самоконтроль тощо. 

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента, 

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів тощо. Рівень знань студента з кожної 

теми оцінюється від 0 до 5 балів. 

5 балів – відповідь відповідає рівню компетенції (доскональному або 

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми.  

3,4 бали – відповідь відповідає рівню компетенції (базовому або 

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з 

теми. Мовлення ілюструє наявність термінологічної лексики, відповідає 

стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у 

формуванні певних доведень. 



46 

 

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або 

продуктивному. Завдання, поставлені перед студентом, виконані, але не в 

повному обсязі. Спостерігається поверховість знань, відсутня аргументація 

доведень. Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не 

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю, 

виклад загалом зв᾽язаний, але помітна бідність словника. 

Виконання практичних завдань, залежно від рівня розгляду студентами 

окремих теоретичних положень теорії і навчальної практики дисципліни, та 

умінь і навичок їх практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів. 

За результатами поточного контролю в семестрі, формою підсумкового 

контролю якого є залік, студент має можливість отримати до 100 балів. 
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