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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української 

мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна 

потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення 

використання її у професійній діяльності кожного. 

Завдання вищої школи - готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, 

мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у 

повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно 

виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. 

Акцент переноситься з традиційної настанови - засвоєння відомостей про літературні норми усіх 

рівнів мовної ієрархії - на формування навичок професійної комунікації, студіювання 

особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості. 

Отже, майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система 

світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, самоформування і самовираження 

особистості. Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної 

діяльності є мовленнєва компетенція і компетентність. 

Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом 

вивчення курсу «Стилістика і редагування службових документів». Зміст дисципліни покликаний 

сприяти підвищенню загальної культури студентів, розвиткові їх лідерських якостей на основі 

формування комунікативної компетентності. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення курсу є стилістика сучасної української літературної мови.  

Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Стилістика і редагування службових документів» 

– подати науково обгрунтований погляд на українську мову як на довершину поліфункціональну 

систему допомогти студентам засвоїти основні поняття теоретичної стилістики й оволодіти 

стилістичними нормами літературного офіційно-ділового мовлення в усній та писемній формі; 

прищепити почуття естетики мовлення, вміння працювати над словом, редагувати офіційно-ділові 

документи. 

Основні завдання 

– закріпити знання зі стилістики української мови, про стилі літературної мови та їх 

диференційні ознаки; 

– удосконалити набуті вміння під час вивчення споріднених дисциплін; 

– опанувати теоретичними засадами культури ділового українського мовлення; 

– вивчити правила побудови та мовного оформлення уніфікованих текстів службових 

документів; 

– пізнати і засвоїти принципи організації україномовного тексту щодо його комунікативних 

властивостей у конкретних сферах функціонування, пов’язаних із професійною діяльністю й 

зумовлених життєвою потребою; 

– сформувати вміння аналізувати структуру тексту, визначати змістові, структурні та мовні 

хиби, укладати й оформлювати документи, їхні основні і допоміжні елементи. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення таких дисциплін, як 

"Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", "Комунікації в 

публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", "Організаційна поведінка", 

"Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: види комунікації, її засоби; 

– диференційні ознаки офіційно-ділового стилю мовлення; 

– особливості розвитку документної лінгвістики, основні напрями її досліджень та 

взаємозв’язки з гуманітарними, економічними, управлінськими галузями знань; 



 

 

 

– основні критерії класифікації та специфіку, особливості текстів службових документів; 

– лінгвостилістичні норми текстів службових документів; 

– стандарти України, що регламентують сферу документознавства й документотворення; 

– принципи, методи редагування. 

 

б) уміти: створювати тексти службових документів різних жанрів, використовуючи 

відповідні усталені мовні звороти; 

– самостійно аналізувати текст документа і робити висновки щодо його мовної (лексичної, 

граматичної, орфографічної) правильності, 

– виявляти авторську інтенцію службових документів, оцінювати їх результативність і 

комунікативну ефективність; 

– вносити виправлення у текст й загальне оформлення документа; 

використовувати набуті знання на заняттях з інших курсів циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.  

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Українська мова і стилістика у сучасному житті та професійній сфері 

 

2. Основи стилістики тексту службових документів 

3. Правопис як форма і сутність нормативності мови. Складні випадки правопису 

в документації. 

4. Лексичні стилістичні особливості писемного мовлення у службових 

документах 

 

5. Морфологічні стилістичні особливості офіційно-ділового мовлення 

 

6. Синтаксичні стилістичні особливості текстів службових документах 

7. Редагування письмової інформації 

 

8. Реферування документної інформації 

 

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Українська мова і стилістика у сучасному житті та професійній сфері 

Поняття стилю та стилістичних засобі української мови. Стиль професійної сфери 

діловодства. Різновиди стилів сучасної української літературної мови. Мова і мовлення. 



 

 

 

Відмінності понять. Словники української мови, їх різновиди. Словники фахової діяльності 

діловодів. Національний стандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять» (ДСТУ 2732:2004) як словник професійної термінології діловодів. 

 

Тема 2. Основи стилістики тексту службових документів 
Ділове мовлення як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів. 

Документ – основний вид офіційно-ділового стилю. Атрибутивна характеристика документа. 

Загальна стилістика тексту службових документів. Категорії тексту. Композиція тексту службових 

документів. 

 

Тема 3. Правопис як форма і сутність нормативності мови.  

Зміни в правописі 2019. Складні випадки правопису в документації. Правопис 

складноскорочених слів, абревіатур та географічних скорочень. Правопис власних назв іншомовного 

походження, номенклатурних, географічних назв з номенклатурними словами та без них. Правопис як 

форма і сутність нормативності мови. Правила переносу слів. 

 

Тема 4. Лексичні стилістичні особливості писемного мовлення у службових 

документах 

Слово і його значення. Лексичні групи української мови за використанням: 

загальновживані, книжкові, вузькопрофесійні та ін. Слова – пароніми, омоніми, синоніми, 

антоніми та їх уживання у діловому мовленні. Історичні зміни у складі української лексики. 

Іншомовні слова: використання їх у службових документах. Терміни та професіоналізми. 

Фразеологізми і практика їх уживання в діловому стилі. 

 

Тема 5. Морфологічні стилістичні особливості офіційно-ділового мовлення 

Морфологічний та словотвірний аналіз частин мови у стилістиці. Іменник: специфіка 

виживання, граматичні категорії. Статус власних назв. Принципи передачі власних назв 

російського походження. Прикметник: ступені порівняння, повні та короткі форми, варіанти 

відмінкових форм. Правопис прикметників, що входять до складу власних назв. Стилістичне 

вживання дієслів, дієприкметників та дієприслівників. Числівник: особливості правопису і 

вживання, граматичні форми, відмінювання та синонімія. Стилістичні особливості займенника, 

прийменника та сполучника, помилки при їх використанні у текстах документів. 

 

Тема 6. Синтаксичні стилістичні особливості текстів службових документах 

Синтаксис і пунктуація ділового мовлення. Синтаксис словосполучень і класифікація 

членів речення. Синтаксис речень та їх класифікація. Порядок слів у простому реченні. Складне 

речення. Значення і функції розділових знаків. Стилістичне використання синтаксичних засобів 

мовлення. Синтаксичні засоби досягнення переконливості ділового мовлення. Особливості 

використання синтаксису у діловій кореспонденції. 

 

Тема 7. Редагування письмової інформації 

Поняття про редагування та реферування письмової інформації та інформаційних 

документів. Коректурні знаки та їх використання.  

 

Тема 8. Реферування документної інформації 

Поняття про реферування та створення вторинних документів та формування згорнутої 

інформації. Наукова комунікація як складова фахової діяльності організатора діловодства. 

Стилістика наукового тексту. Оформлення результатів наукової діяльності: план, тези, конспект. 

Бібліографічний опис джерел, оформлення посилань. Анотування та реферування наукових 

джерел. Вимоги до оформлення та стилістика навчально-наукових робіт: курсова, дипломна 

робота. Укладання рецензії, відгуків: вимоги до стилю статей. Редагування фахових текстів. 

Найпоширеніші синтаксичні помилки та шляхи їх уникнення. Суть і види перекладу фахових 

текстів. Типові помилки перекладу. Переклад термінів. 
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