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Завдання для самостійної роботи студента (СРС) з навчальної дисципліни мають таку 

структуру: 

 

РОЗДІЛ  1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТА 

РОЗДІЛ 2.    ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТА  
 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальнихзав дань. 

Метою СРС є забезпечення засвоєння у повному обсязі навчальної програми шляхом 

свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також 

опанування навичок роботи з навчальною і науково методичною літературою, вміння вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі 

Формування компетентностей із навчальної дисципліни здійснюється під час аудиторних 

занять, але для закріплення знань та розвитку компетентностей необхідна самостійна робота з 

боку студента. 

Самостійна робота студента може бути ефективною за наявності контролю з боку викладача. 

Зворотний зв'язок дозволяє своєчасно отримати інформацію про ступінь засвоєння студентами 

програмного матеріалу, допомагає отримати додатковий матеріал, який характеризує 

індивідуальні властивості кожного студента, що позитивно впливає на об'єктивність підсумкової 

оцінки знань студентів. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Стилістика і редагування службових докуметів» 

виокремлюємо такі види самостійного навчання : слухання лекцій, участь у семінарських 

заняттях, відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, підготовка рефератів, робота з 

літературою тощо. Кожен із зазначених видів потребує наполегливої самостійної праці. 

Для оволодіння навчальним матеріалом  пропонуємо різноманітні методи самостійної роботи 

з книгою, складання плану прочитаного.  

План - короткий, логічно побудований перелік запитань, який розкриває зміст прочитаного. 

Щоб скласти план, необхідго виділити головні думки, встановити зв'язки, співвідношення між 

ними, чітко і коротко сформулювати висновки. 

Складання тез.  

Тези (гр. thesis - положення, твердження):  

1) положення, висловлені в книзі, доповіді, статті, виписані своїми словами і розміщені в 

логічній послідовності.  

2) коротко сформульовані положення (ідеї) доповіді, статті, лекції тощо. 

Тези виражають сутність, але не наводять фактів і прикладів. Окремі тези можуть бути 

виписані у вигляді цитат. Вміло складені тези випливають одна з одної. Щоб не ускладнювати у 

майбутньому пошук за своїми записами потрібних місць у першоджерелі, корисно у контексті, 

при складанні плану тез давати посилання на сторінки оригіналу. Бажаним завершенням тез є 

власні висновки студента. 

Конспектування - це стислий письмовий виклад прочитаного матеріалу, лекції, статті. 

Конспект містить приклади, доведення, аргументи, власні думки тощо. Не слід використовувати 

як конспект ксерокопії сторінок першоджерел. Такий підхід не сприяє глибокому засвоєнню 

навчального матеріалу, розвитку критичного мислення, формуванню власної точки зору. Тому 

рекомендуємо при використанні ксерокопій відводити широкі поля, на яких висловлювати своє 

ставлення до опрацьованих матеріалів за допомогою коротких коментарів, знаків "?","!", 

підкреслювань різним кольором тощо. 
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Конспектування є процесом розумового переосмислення і письмової фіксації прочитаного 

тексту. Внаслідок конспектуваня з'являється запис, який допомагає його автору негайно чи через 

деякий час з необхідною швидкістю відтворити отриману раніше інформацію. До конспектування 

слід приступати лише після загального ознайомлення зі змістом першоджерела, засвоєння зв'язку 

між основними думками, положеннями, головною ідеєю наукової роботи.. 

Виписування незрозумілих слів з наступним поясненням їх значення.  

Працюючи над науковою літературою та з Інтернет-ресурсами, іноді вперше зустрічаєтшся з 

термінами, значення яких йому невідоме. Корисно спочатку виписувати ці слова, а потім за 

довідковою літературою уточнювати їх зміст і робити відповідний запис. Така робота позитивно 

впливає на поліпшення культури мови, збагачення лексичного запасу та оволодіння науковою 

термінологією. 

Реферування  - це письмовий огляд наукових та інших джерел з обраної теми або стислий 

виклад у письмовому вигляді змісту наукової праці. Слід звернути увагу, що у рефераті необхідно 

не лише висвітлити необхідну наукову інформацію, а й продемонструвати своє ставлення до неї. 

Реферат має засвідчити ерудицію дослідника, його вміння самостійно аналізувати, класифікувати 

та узагальнювати. Реферат може містити аналіз і критику відповідних теорій, тобто реферат - це 

самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання з певної теми, розуміння основних 

підходів до вирішення конкретної проблеми, а також відображає власні погляди майбутнього 

фахівця та демонструє його вміння аналізувати і осмислювати явища і процеси на основі 

теоретичних знань. 

Процес підготовки реферату  складається з таких етапів: 

1. Вибір теми. 

2. Вивчення спеціальної літератури за темою реферату. 

3. Складання плану. 

4. Добір і вивчення додаткових джерел та інформації з обраної теми. 

5. Добір практичного та статистичного матеріалу. 

6. Опрацювання зібраного матеріалу. 

7. Безпосереднє написання тексту реферату. 

8. Формулювання висновків. 

9. Оформлення реферату і списку джерел інформації. 

10. Самокритична оцінка змісту і виправлення помилок. 

11. Підготовка тез або доповіді до захисту реферату. 

12. Захист реферату (під час семінарського заняття, на студентській конференції та ін.). 

Тему реферату студент вибирає у відповідності до рекомендацій викладача або ж 

самостійно, відповідно до власного рівня підготовленості та здібностей, а також, беручи до уваги, 

перспективу подальшого використання реферату для написання курсових та підсумкових робіт. 

Вибір теми реферату студент повинен узгоджувати з викладачем. 

Орієнтовна структура реферату мас такий вигляд: 

Титульна сторінка. 

План. 

Вступ. 

Основна частина,  складається з розділів, пунктів та підпунктів.  

Висновки. 

Список використаних джерел. 

Додатки (за необхідністю). 

У вступі обґрунтовуються актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на потреби 

суспільства та розвиток конкретної галузі науки або практичної діяльності. В основній частині 

здійснюється огляд основних теоретичних та експериментальних досліджень з теми, зазначається 

хто з учених вивчав дану проблему, які ідеї висловлював. Визначаються сутність проблеми, 

основні чинники, що зумовлюють розвиток явища або процесу, що вивчається, наводиться перелік 

основних змістовних аспектів проблеми, які розглядалися вченими. Визначаються недостатньо 

досліджені питання, з'ясовуються причини їх слабкого висвітлення. Потім здійснюється 

поглиблений аналіз сучасного стану процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій 
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щодо проблеми, висвітлюються власні судження та думки відносно перспектив розвитку 

проблеми. У висновках надаються узагальнені ідеї, думки, оцінки, пропозиції автора. До списку 

використаних джерел включають публікації, звертаючи особливу увагу на публікації останніх 5-10 

років. Інтернет-ресурси і роботи останнього року. Позитивним слід вважати звернення студента до 

публікацій науковців навчального закладу і провідної кафедри. У додатках, за необхідності, 

наводяться формули, таблиці, схеми, якщо вони суттєво полегшують розуміння роботи. 

Оцінюють реферат, спираючись на такі критерії: 

1. Відповідність темі змісту реферату. 

2. Глибина і повнота розкриття теми. 

3. Логіка викладення матеріалу. 

4. Термінологічна чіткість. 

5. Рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння її критично 

аналізувати. 

6. Власне бачення проблеми автором, самостійний, творчий характер роботи. 

7. Правильне оформлення реферату і списку використаних джерел. 

8. Якщо реферат є основою усного повідомлення, то слід урахувати уміння автора відібрати 

найсуттєвіший матеріал для короткого виступу. 

9. Якість презентації результатів реферативного дослідження. 

10. Робота з "ключовими" словами. 

Аналіз тексту і визначення його головних (ключових) слів - цінна форма самостійної роботи 

з книгою, яка вчить аналізу і критичному осмисленню прочитаного. Головним (ключовим) 

називають слово або стійке словосполучення з тексту, яке з погляду інформаційного пошуку несе 

смислове навантаження. Сукупність головних слів повинна відображати поза контекстом 

основний зміст наукової праці. Ключові слова подають у називному відмінку. Вони можуть 

складати основу професійного термінологічного словника, ведення якого бажане для студента з 

метою оволодіння науковою термінологією. 

 

 

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

№ розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форма контролю  

 

 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1. Українська мова і стилістика у 

сучасному житті та професійній 

сфері 

 

 
 

ПМК, залік 3 семестр 

Тема 2. Основи стилістики тексту 

службових документів 

 
ПМК, залік 3 семестр 

Тема 3. Правопис як форма і сутність 

нормативності мови. Складні 

випадки правопису в 

документації. 

 

ПМК, залік 3 семестр 

Тема 4. Лексичні стилістичні 

особливості писемного 

мовлення у службових 

документах 

 

 

ПМК, залік 3 семестр 

Тема 5. Морфологічні стилістичні 

особливості офіційно-ділового 

 
ПМК, залік 3 семестр 
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мовлення 

 

Тема 6. Синтаксичні стилістичні 

особливості текстів службових 

документах 

 

ПМК, залік 3 семестр 

Тема 7. Редагування письмової 

інформації 

 

 

ПМК, залік 3 семестр 

Тема 8. Реферування документної 

інформації 

 

 

ПМК, залік 3 семестр 

Разом годин самостійної роботи студента 
   

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

 

Тема № 1. Концепція організаційної поведінки. Технологічні, управлінські і соціальні 

аспекти організаційної поведінки 

 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Поняття стилю та стилістичних засобі української мови.  

2. Стиль професійної сфери діловодства.  

3. Різновиди стилів сучасної української літературної мови.  

4. Мова і мовлення. Відмінності понять.  

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке стиль? 

2. Які стилі визнаєте? 

3. Яке основне призначення офіційно-ділового стилю? 

4. Яка специфіка офіційно-ділового стилю? 

5. Яка різниця між мовою та мовленням? 

6. За якими параметрами розрізняють мову і мовлення? 

7. Чи можна вважати мову явищем соціальним? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

1. Словники української мови, їх різновиди.  

2. Словники фахової діяльності діловодів.  

3. Національний стандарт України «Діловодство й архівна справа.  

4. Терміни та визначення понять» (ДСТУ 2732:2004) як словник професійної термінології 

діловодів. 

Рекомендована література: 
Основна та допоміжна література:  

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 

с.  

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.  

3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. 

Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.  

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.  
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5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2012 . – 293 с.  

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні; 

Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone‖, 2004. - 336с.  

9. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

– 368 с.  

10. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.  

11. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: 

Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.  

12. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я / 

С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  

 

Інтернет ресурси:  

1. http// www.rada. gov.ua/ 

2. http// www.customs. gov.ua/ 

3. http// www.hr-portal.ru/ 

4. http//www.liga.net/ 

 

Тема № 2. Основи стилістики тексту службових документів 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Ділове мовлення як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів. 

2.Документ – основний вид офіційно-ділового стилю.  

3.Атрибутивна характеристика документа.  

Питання для самоперевірки: 

1. Які функціональні різновиди літературної мови охоплює «професійна 

мова»? 

2. Що таке документ? 

3. Які ви знаєте найголовніші функції документа? 

4. Яким вимогам повинні відповідати ділові папери? 

5. Назвіть основні принципи стилю і мови ділових паперів. 

6. Що таке властивості документа? 

7. Які дві сторони має документ? 

8. Що таке атрибутивність документа? 

9. У чому полягає функціональність документа? 

10. Що таке система документації? 

 Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати 

виступ, реферат. 

1. Загальна стилістика тексту службових документів.  

2.Категорії тексту.  

3. Композиція тексту службових документів. 

Рекомендована література: 
Основна та допоміжна література:  

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 

с.  

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.  

3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. 

 

http://www.rada/
http://www./
http://www.hr-portal.ru/


 

7 

 

 

Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.  

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.  

5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2012 . – 293 с.  

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні; 

Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone‖, 2004. - 336с.  

9. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

– 368 с.  

10. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.  

11. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: 

Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.  

12. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я / 

С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  

Інтернет ресурси:  

5. http// www.rada. gov.ua/ 

6. http// www.customs. gov.ua/ 

7. http// www.hr-portal.ru/ 

8. http//www.liga.net/ 

 

Тема № 3. Правопис як форма і сутність нормативності мови 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Правопис як форма і сутність нормативності мови.  Зміни в правописі 2019.  

2. Складні випадки правопису в документації.  

Питання для самоперевірки: 

1. Ким підготовлена нова редакція Українського правопису 2019 року? 

2. Які основні зміни фіксує новий ПРАВОПИС? 

3. Як пишуться назви посад керівників? 

4. Коли слово «закон» пишеться з великої літери? 

5. Які слова в ділових паперах пишуться через дефіс? 

6. Що ви знаєте про технічні правила переносу? 

7. Які правила скорочення слів ви знаєте? 

8. Як правильно вживати іншомовні слова в ділових паперах? 

9. У яких випадках слід вживати апостроф, а у яких м*який знак? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 
1. Правопис складноскорочених слів, абревіатур та географічних скорочень.  

2. Правопис власних назв іншомовного походження, номенклатурних, географічних назв з 

номенклатурними словами та без них.  
3.Правила переносу слів. 

Рекомендована література: 
Основна та допоміжна література:  

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 

с.  

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.  

3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. 

 

http://www.rada/
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Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.  

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.  

5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2012 . – 293 с.  

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні; 

Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone‖, 2004. - 336с.  

9. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

– 368 с.  

10. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.  

11. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: 

Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.  

12. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я / 

С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  

Інтернет ресурси:  

9. http// www.rada. gov.ua/ 

10. http// www.customs. gov.ua/ 

11. http// www.hr-portal.ru/ 

12. http//www.liga.net/ 

 

Тема №4. Лексичні стилістичні особливості писемного мовлення у службових 

документах 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1.Слово і його значення.  

2.Лексичні групи української мови за використанням: загальновживані, книжкові, 

вузькопрофесійні та ін.  

3.Слова – пароніми, омоніми, синоніми, антоніми та їх уживання у діловому мовленні.  

Питання для самоперевірки: 

1. Що є центральною одиницею мови? 

2. Чи всі слова є поняттями? 

3. За якими критеріями класифікуються слова? 

4. Що становить активну лексику? 

5. Які слова є вузько вживаними? 

6. Яка різниця між професійною лексикою та професіоналізмами? 

7. Що таке діалектизми? 

8. Що таке синонімічний ряд? 

9. Які ви знаєте групи омонімів? 

10. Що таке антоніми?  

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

 1. Історичні зміни у складі української лексики.  

2. Іншомовні слова: використання їх у службових документах.  

3.Терміни та професіоналізми.  

4.Фразеологізми і практика їх уживання в діловому стилі.  

Рекомендована література: 
Основна та допоміжна література:  

 

http://www.rada/
http://www./
http://www.hr-portal.ru/
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1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 

с.  

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.  

3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. 

Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.  

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.  

5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2012 . – 293 с.  

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні; 

Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone‖, 2004. - 336с.  

9. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

– 368 с.  

10. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.  

11. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: 

Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.  

12. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я / 

С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  

Інтернет ресурси:  

13. http// www.rada. gov.ua/ 

14. http// www.customs. gov.ua/ 

15. http// www.hr-portal.ru/ 

16. http//www.liga.net/ 

 

Тема № 5. Морфологічні стилістичні особливості офіційно-ділового мовлення 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1.Морфологічний та словотвірний аналіз частин мови у стилістиці.  

2.Іменник: специфіка виживання, граматичні категорії.  

3.Числівник: особливості правопису і вживання, граматичні форми, відмінювання та 

синонімія.  

Питання для самоперевірки: 

1. У чому суть морфологічного аналізу в діловому мовленні? 

2. Що передбачає  повний, а що частковий морфологічний розбір? 

3. Що вивчає дериватологія? 

4. На основі чого творяться похідні слова? 

5. Які граматичні категорії іменника становлять труднощі в діловому мовленні? 

6. Які іменники належать до спільного роду? 

7.  Як відмінюються власні назви в діловому мовленні? 

8. Як поділяють числівники за значенням та граматичними ознаками ? 

9. Що характерно для відмінювання кількісних числівників? 

10. Які числівники в українській мові є незмінними? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

1. Статус власних назв. Принципи передачі власних назв російського походження. 

2. Прикметник: ступені порівняння, повні та короткі форми, варіанти відмінкових форм. 

Правопис прикметників, що входять до складу власних назв.   

3. Стилістичне вживання дієслів, дієприкметників та дієприслівників.  

http://www.rada/
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4. Стилістичні особливості займенника, прийменника та сполучника, помилки при їх 

використанні у текстах документів. 

Рекомендована література: 
Основна та допоміжна література:  

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 

с.  

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.  

3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. 

Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.  

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.  

5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2012 . – 293 с.  

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні; 

Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone‖, 2004. - 336с.  

9. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

– 368 с.  

10. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.  

11. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: 

Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.  

12. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я / 

С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  

Інтернет ресурси:  

17. http// www.rada. gov.ua/ 

18. http// www.customs. gov.ua/ 

19. http// www.hr-portal.ru/ 

20. http//www.liga.net/ 

 

 

Тема № 6. Синтаксичні стилістичні особливості текстів службових документах 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Синтаксис і пунктуація ділового мовлення.  

2. Синтаксис речень та їх класифікація.  

3.Синтаксичні засоби досягнення переконливості ділового мовлення.  

4. Особливості використання синтаксису у діловій кореспонденції. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що вивчає синтаксис? 

2. Яка форма викладу переважає у діловій документації? 

3. Назвіть типову ознаку ділового стилю. 

4. Коли слід вживати розщеплені присудки? 

5. За якими принципами класифікуються прості речення? 

6. Назвіть характерні ознаки синтаксису писемної форми? 

7. Які типові помилки в синтаксисі писемного мовлення ви знаєте? 

8. Від чого залежить спосіб викладу матеріалу? 

9. Назвіть типи побудови текстів у документах з низьким рівнем стандартизації. 

10. Що таке опис і міркування? 

11.Які синтаксичні конструкції переважають в діловому мовленні? 

http://www.rada/
http://www./
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12. Які інфінітивні конструкції використовують в ділових паперах? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

1. Синтаксис словосполучень і класифікація членів речення.  

2. Порядок слів у простому реченні.  

3.Складне речення. Значення і функції розділових знаків.  

4.Стилістичне використання синтаксичних засобів мовлення.  

Рекомендована література: 
Основна та допоміжна література:  

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 

с.  

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.  

3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. 

Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.  

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.  

5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2012 . – 293 с.  

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні; 

Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone‖, 2004. - 336с.  

9. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

– 368 с.  

10. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.  

11. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: 

Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.  

12. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я / 

С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  

Інтернет ресурси:  

21. http// www.rada. gov.ua/ 

22. http// www.customs. gov.ua/ 

23. http// www.hr-portal.ru/ 

24. http//www.liga.net/ 

 

 

Тема №7. Редагування письмової інформації 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Поняття про редагування та реферування письмової інформації та інформаційних 

документів.  

2. Коректурні знаки та їх використання.  

Питання для самоперевірки: 

1. Яке призначення рефератування ? 

2. У чому полягає методика реферування? 

3. Що є результатом реферування документів? 

4.Як поділяють реферати щодо методу викладу? 

5. Який реферат називають текстовим, а який бланковим? 

6.Що таке бібліографічний опис?  Назвіть його функції і види. 

7.Яку правку слід застосовувати у тих випадках, коли автор тексту погано володіє 

http://www.rada/
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літературною мовою й невдало висловлює свою думку? 

8. Як називається правка з усунення з тексту повторів несуттєвого матеріалу? 

9. На скільки груп поділяються коректурні знаки? 

10. Де слід оформляти пояснення до виправлень?  

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

Рекомендована література: 
Основна та допоміжна література:  

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 

с.  

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.  

3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. 

Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.  

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.  

5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2012 . – 293 с.  

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні; 

Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone‖, 2004. - 336с.  

9. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

– 368 с.  

10. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.  

11. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: 

Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.  

12. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я / 

С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  

Інтернет ресурси:  

25. http// www.rada. gov.ua/ 

26. http// www.customs. gov.ua/ 

27. http// www.hr-portal.ru/ 

28. http//www.liga.net/ 

 

 

 

 

Тема № 8. Реферування документної інформації 

 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Поняття про реферування та створення вторинних документів та формування 

згорнутої інформації.  

2.Оформлення результатів наукової діяльності: план, тези, конспект.  

3.Бібліографічний опис джерел, оформлення посилань.  

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

робота. Укладання рецензії, відгуків: вимоги до стилю статей.  

5. Редагування фахових текстів. Найпоширеніші синтаксичні помилки та шляхи їх 

уникнення.  

Питання для самоперевірки: 

http://www.rada/
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1. Що таке реферування ? 

2. Згортання інформації – це ? 

3. Для чого потрібно складати план, у чому його цінність? 

4. Як відповідно до мети класифікуються тези? 

5. Яка композиційна структура тез? 

6. Назвіть вимоги до складання конспекту. 

7. ким стандартом слід користуватись при бібліографічному описі використаних 

джерел? 

8. Яка специфіка стилю курсової та дипломної роботи? 

9. Як правильно оформити особисту думку, використовуючи синтаксичні конструкції? 

10. Яка різниця між науковою рецензією та відгуком? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

1. Наукова комунікація як складова фахової діяльності організатора діловодства. 

2.Стилістика наукового тексту.  

3.Суть і види перекладу фахових текстів.  

4.Типові помилки перекладу.  

5. Переклад термінів. 

Рекомендована література: 
Основна та допоміжна література:  

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.-432 

с.  

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.  

3. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. 

Волкотруб. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.-256 с.  

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ ―БАО‖, 2004. – 480 с.  

5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2012 . – 293 с.  

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  

7. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – 

Львів: ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні; 

Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone‖, 2004. - 336с.  

9. Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. 

– 368 с.  

10. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.  

11. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: 

Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.  

12. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я / 

С.Караванський. - К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  

Інтернет ресурси:  

29. http// www.rada. gov.ua/ 

30. http// www.customs. gov.ua/ 

31. http// www.hr-portal.ru/ 

32. http//www.liga.net/ 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
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Результати самостійної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою 

оцінювання. 

 

Самостійна робота студента 

Критерії оцінювання 
5 

балів 
♦ розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

♦ повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 

♦ правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв'язку та взаємодії; 

♦ здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно 

робити логічні висновки й узагальнення; 

♦ уміння користуватися методами наукового аналізу економічних та соціальних явищ, процесів і 

характеризувати їх риси та форми виявлення; 

♦ демонстрація здатності висловлення  та аргументування власного ставлення до альтернативних 

поглядів на дане питання; 

♦ використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в 

економічній та суспільній сферах в країні та за її межами. 

5 

♦ при розкритті змісту питання в цілому правильно, за зазначеними вимогами все ж таки студентом 

допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та 

факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко 

орієнтується й знаходить правильні відповіді. 

4 

♦ відповідь малообґрунтована, неповна; 

♦ студент не знайомий із законодавчими матеріалами, матеріалами періодики з питань розвитку 

національної економіки; 

♦ студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки. 

3 

♦ у відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені висновки не відповідають 

загальноприйнятим, хибні; 

♦ характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи 

не знає правильної відповіді; 

♦ допущені грубі помилки й студент не може їх виправити; 

♦ студент приймав участь в доповненнях, робив рецензії на виступи інших студентів, зробив 

повідомлення по суті заняття тощо. 

1-2 

♦ студент відсутній на занятті; 

♦ студент не брав участі в обговоренні питань, не виконував завдання самостійної роботи 0 

 
При перевірці та оцінюванні знань, якими оволодів студент у результаті виконання 

самостійної роботи, доречно керуватися таким критеріями: високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що висвітлюється; осмисленість і усвідомленість затверджених 

положень теми, яка розкривається студентом; логічність та послідовність під час відповіді; 

доведення та аналіз теорій, концепцій, вчень, які вивчалися; самостійність мислення; впевненість в 

правоті своїх суджень; вміння виділяти головне; вміння встановлювати між предметні та 

внутрішньопредметні зв’язки; вміння робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї або 

проблеми; стилістично грамотна мова. 

 

 

 

 

 


