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ВСТУП 

         Провідним напрямом сучасного розвитку Української держави є 

європейська інтеграція. Цей процес охоплює дедалі більше сфер 

життєдіяльності, включаючи вищу освіту. Інтеграційні процеси потребують 

перебудови вищої школи та зміни спрямованості навчального процесу від 

простого навчання в навчальному закладі до вироблення в людини розуміння 

необхідності та вміння навчатися впродовж всього життя. Один із шляхів 

реформування освіти в України - приєднання України до Болонського процесу. 

       Болонська декларація наголошує на необхідності європейської співпраці у 

забезпеченні якості вищої освіти, підвищенні рівня підготовки фахівців, 

зміцненні довіри між суб'єктами освіти, мобільності, сумісності систем 

кваліфікацій, посиленні конкурентоспроможності європейської системи освіти.  

     Болонська система пропонує кредитно-модульну технологію, яка 

орієнтована на формування і розвиток студентів як суб'єктів навчального 

процесу та спрямована на саморозвиток і само актуалізацію студентів через 

індивідуалізацію і самостійну пізнавальну діяльність. 

      Самостійна робота - це робота студентів, яка планується та виконується за 

завданнями і при методичному керівництві викладача, але без його 

безпосередньої участі. Цей вид роботи необхідний не тільки для оволодіння 

певною дисципліною, але й для формування навичок самостійної роботи 

взагалі, в навчальній, науковій, професійній діяльності, здібності приймати на 

себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити 

конструктивні рішення та ін. 

      Метою самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова за 

професійним спрямуванням» є уміння працювати з програмним матеріалом, 

літературними джерелами, визначати важливі питання відповідних тем 

дисципліни, формувати прагнення до самоосвіти. 

     Готуючись до заняття студент вчиться: 

 систематично працювати з матеріалами лекцій з курсу, рекомендованою 

основною і додатковою літературою; 

 виконувати лексико-граматичні, стилістичні вправи і завдання на 

матеріалі текстів різностильового спрямування; 

 працювати з лексикографічними джерелами; 

 опрацьовувати наукову фахову літературу 

      Різні види завдань для самостійної роботи мають на меті активізувати 

самостійні науково-теоретичні і практичні пощуки студентів, підвищити рівень 

їхньої загальної наукової і фахової підготовки, зацікавити дослідницькою 

роботою, сприяти покращенню рівня мовної компетенції студентів 

економічного профілю. 

    Дана розробка допомагає студентам з'ясувати форми самостійної роботи та їх 

зміст, містить методичні рекомендації до виконання завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, перелік питань для самоконтролю, індивідуальні 

завдання, список рекомендованої літератури.   
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 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р.  

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11  

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування. Професійна комунікація 

 

Тема 1.Законодавчі та 

нормативно-стильові основи 

професійного спілкування. 

Основи культури укр. мови.  

Стилі мови 

 

16 2 4 - 10        

Тема 2. Спілкування як 

інструмент професійної 

діяльності. Риторика і 

мистецтво презентації. 
Культура усного фахового 

спілкування. 

 

16 2 4 - 10        

Тема 3. Ділові папери як засіб 

писемної професійної 

комунікації. Документація з 

кадрово-контрактних питань 
 

16 2 4 - 10        

Тема 4. Довідково-

інформаційні, обліково-

фінансові та розпорядчі 

документи 

 

14 2 2 - 10        

ПМК1 2 - 2 - -        

Разом за змістовим модулем 1 64 8 16 - 40        

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 

 

Тема 1. Українська 

термінологія в професійному 

спілкуванні 

 

18 2 4 - 12        

Тема 2. Науковий стиль і його 

засоби у професійному 

спілкуванні 

 

18 2 4 - 12        

Тема 3. Основи науково-

технічного перекладу 

 

18 2 4 - 12        
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ПМК 2 
2 - 2 -         

Разом за змістовим модулем 2 56 6 14 - 36        

Усього годин 120 14 30 - 76        

             

  

 

№ 

з/

п 

Теми, винесені на самопідготовку 

 

Кількість 

годин 

 

 
Змістовий модуль №1 

 

1 

Тема 1 

Мовні норми. Правопис та відмінювання прізвищ 

 

10 

2 

Тема 2 

Невербальні засоби спілкування 

  
10 

3 
Тема 3 

Оформлення сторінки документа. Вимоги до тексту документа 
10 

4 

  Тема 4    

Службові листи 

 

10 

 
Змістовий модуль №2 

 

5 
Тема 1 

Термінологія обраного фаху     
12 

6 

Тема 2 

Анотування і рецензування наукових текстів 

 

12 

7 
Тема 3 

Переклад і редагування фахового тексту 
12 

 
Разом 76 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування. Професійна комунікація 

ТЕМА 1 «Мовні норми. Правопис та відмінювання прізвищ»  

Українська літературна мова як вища форма загальнонародної 

національної мови характеризується наявністю сталих норм, які є 

обов’язковими для всіх її носіїв.  

Унормованість – основна ознака літературної мови.  

Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил 

реалізації мовної системи, закріплених в процесі суспільної комунікації.  

Результатом визнання літературних норм є їх кодифікація у словниках і 

граматиках, що фіксують усталені мовні явища.  

Розрізняють такі типи норм: орфоепічні, акцентуаційні, графічні, 

лексичні, граматичні, стилістичні, орфографічні та пунктуаційні.  

У сучасній українській літературній мові розрізняють такі типи норм: 

1. Орфоепічні (норми правильної вимови), наприклад: 

-    тверда вимова шиплячих: чай, чому, Польща (а не чьай,  чьому, Польщьа);  

-    дзвінкі приголосні в кінці слова або складу не оглушуються: гриб, 

репортаж, любов, раз, лід (а не грип, репорташ, любоф, рас, літ); 

-   голосний о ніколи не наближається до а : молоко, потреби, дорога (а не 

малако, патреби, дарога); 

-   літера щ передає звуки  шч: вищий, що (а не висший, шо); 

-   буквосполучення дж, дз передають злиті звуки: сиджу, кукурудза (а не 

сижу, кукуруза); 

-   літера  ґ передає звук ґ: обґрунтування,  ґатунок (а не обгрунтування, 

гатунок). 

2. Акцентуаційні (норми правильного наголошування), наприклад: ненависть, 

середина, новий, близький, чотирнадцять, текстовий, мабуть, завжди, 

літопис, байдуже, випадок, ідемо, підуть, разом, приятель, показ. 

3. Морфологічні (норми правильного вживання відмінкових закінчень, родів, 

чисел, ступенів порівняння і под.), наприклад: 

-     вживання закінчень кличного відмінка: пане професоре, Андрію 

Петровичу, Ольго Василівно, добродію Панчук; 

-    вживання паралельних закінчень іменників у давальному відмінку: декану і 

деканові, директору і директорові, сину і синові; при цьому, називаючи осіб, 

слід віддавати перевагу закінченням ові, еві, наприклад: панові Ткаченку, 

ректорові, але заводу, підприємству, відділу  тощо. У випадку, коли кілька 

іменниківназв осіб підряд стоять у давальному відмінку, закінчення потрібно 

чергувати: генеральному директорові Науководослідного інституту нафти і 

газу  панові Титаренку Сергію Олександровичу; 

-    вживання іменників чоловічого роду на позначення жінок за професією або 

родом занять: професор Городенська, лікар Тарасова, заслужений учитель 

України Степова, декан Світлана Шевченко, викладач Олена Петрук (слова 

лікарка, викладачка, завідувачка і под. використовуються лише в розмовно-
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побутовому стилі, але аспірантка, артистка, журналістка, авторка – і в 

професійному мовленні); 

-    чоловічі прізвища на   -ко,  - ук   відмінюються: Олегові Ткачуку (але Олені 

Ткачук),  Василя Марченка (але Мар’яни Марченко), Максимові Брикайлу (але 

Тетяні Брикайло); 

-    форми ступенів порівняння прикметників та прислівників: дорожчий, 

найдорожчий (а не більш дорожчий, самий  дорогий);  швидше, найшвидше, 

якнайшвидше, щонайшвидше (а не саме швидше, більш швидше, більш 

швидкіше  і т.д.); 

-    визначення роду іменників: так, слова шампунь, аерозоль, біль, степ, 

нежить, тюль, ступінь, Сибір, поні, ярмарок  чоловічого роду; слова 

бандероль, барель, ваніль, авеню, альма-матер – жіночого; євро, Тбілісі, табло 

– середнього; 

-    використання іменників, прикметників тощо замість активних 

дієприкметників:  завідувач кафедри (а не завідуючий), виконувач обов’язків (а 

не виконуючий), чинний правопис (а не діючий), відпочивальники (замість 

відпочиваючі) і т.д. 

 4. Лексичні  (норми правильного слововживання), наприклад: 

Правильно:                                            Неправильно: 

зіставляти                                             співставляти 

численний                                               багаточисельний  

нечисленний                                           малочисельний 

збігатися                                               співпадати 

наступний, такий                                слідуючий 

навчальний                                            учбовий 

протягом, упродовж тижня              на протязі тижня 

добре ставлення                                   добре відношення 

вживати заходи                                   приймати міри 

брати участь                                        приймати участь 

брати до уваги                                     приймати до уваги 

захід                                                       міроприємство 

висновок                                                  заключення 

укладати угоду, підписувати договір заключати договір 

складати іспит                                      здавати іспит 

накреслити, запланувати                     намітити 

навичка                                                   навик 

оголошення                                             об’ява 

з’ясувати                                                вияснити  

відгук                                                       відзив 

 5. Синтаксичні (норми правильної побудови речень і словосполучень, 

уживання прийменників), наприклад: 

 Правильно:                                               Неправильно: 

згідно з наказом                                             згідно наказу 

відповідно до інструкції                               у відповідності з інструкцією 
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проректор з наукової роботи    проректор по науковій роботі          

лекція з математики   лекція по математиці   

робота за сумісництвом                             робота по сумісництву 

незважаючи на це                                         не дивлячись на це 

комісія з питань                                            комісія по питанням 

на замовлення                                                по замовленню 

за формою                                                      по формі 

за допомогою                                                  при допомозі 

за наявності, у разі                                        при наявності 

тому що, оскільки                                          так як 

деякою мірою                                                 в деякій мірі 

     6. Стилістичні норми визначають вживання мовних засобів відповідно до 

стилю мовлення. Добір мовних елементів відповідає потребам сфер 

комунікації, меті і завданням висловлювання. Для офіційно-ділового стилю, 

наприклад, характерні мовні штампи, що зазнають викривлення внаслідок 

впливу російської мови.  норма порушення норми обіймати посаду витяг із 

протоколу чинне законодавство укладати угоду займати посаду виписка із 

протоколу діюче законодавство заключати угоду Для наукового стилю 

притаманне вживання терміні з різних галузей знань, напр.: ринкові відносини, 

суб’єкти господарювання. 

7. Графічні (норми передавання звуків і звукосполучень на письмі); 

8. Орфографічні норми охоплюють правила написання слів та їх частин, 

вживання великої літери, написання слів разом, окремо і через дефіс, правила 

переносу слів. 

 Слова в українській мові пишуться за такими принципами:  

1. фонетичним (пишуться так, як і вимовляється): книга, товариство, 

бульйон;  

2. морфологічним (позначення на письмі складових частин слова 

незалежно від їхньої вимови): зчитувати, снишся, укладається;  

3. історичним (традиційним) (букви, морфеми, слова пишуться за 

традицією, а не відповідно до існуючих норм): меншості, ясний, черговий;  

4. смисловим (диференціюючим) (різне написання однозвучних слів, які 

мають не однакове значення): проте, про те, вдень, в день, Кривий Ріг, кривий 

ріг. 

9 Пунктуаційні норми регулюють вживання розділових знаків: крапки, знака 

питання, знака оклику, трьох крапок… Вони полегшують сприймання тексту і 

виклад думок на папері. Сучасна українська пунктуація ґрунтується на 

граматичному, смисловому та інтонаційному принципах. Розділові знаки, 

вживані за граматичним принципом, є обов’язковими, бо зумовлені 

граматичною структурою речення. 

Наприклад, крапка чи інші знаки у кінці речення, певні розділові знаки 

між частинами складного речення, при вставних конструкціях, між 

однорідними членами речення тощо. За смисловим принципом розділові знаки 

ставляться з урахуванням семантики речення та його структури, проте досить 
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часто, особливо в рекламних оголошеннях, можна прочитати: Фірма оптом і в 

роздріб продає дитячий, жіночий, чоловічий, вовняний одяг. А правильно було 

б так: Фірма оптом і в роздріб продає дитячий, жіночий і чоловічий вовняний 

одяг. Це типовий приклад порушення смислового принципу вживання 

розділових знаків та пунктуаційної норми при однорідних членах речення. На 

основі інтонації ставиться крапка, знак питання, знак оклику, три крапки, а 

іноді й тире. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується 

українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб досконало 

оволодіти мовними нормами і послідовно дотримуватися їх.  

Відмінювання прізвищ 
  Останні три типи мовних норм (графічні, орфографічні, пунктуаційні) 

називаються правописними. 

 1 Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення іменників І 

відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища з 

закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання 

відповідних іменників II відміни: Майборода - Майбороди, Майбороді, 

Майбороду й т. д.; Гмиря - Гмирі, Гмирі, Гмирю, й т. д.; Гнатюк - Гнатюка, 

Гнатюкові (Гнатюку) й т. д.; Заєць - Зайця, Зайцеві (Зайцю) й т. д.; Іван - Іван, 

Іванові (Івана) й т. д.; Кривоніс - Кривоноса, Кривоносові (Кривоносу) й т. д.; 

Лебідь - Лебедя, Лебедеві (Лебедю) й т. д.; Панібудьласка - Панібудьласки, 

Панібудьласці й т. д.; Симоненко - Симоненка, Симоненкові (Симоненку) й т. д. 

Але: Швець - Швеця, Шевцеві (Швецю) й т. д. 

2 Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюються як відповідні 

прикметники чол. та жін. роду (твердої чи м'якої групи) Авдієвський - 

Авдієвського, Авдієвському й т. д.; Кобилянська - Кобилянської, Кобилянській і 

т. д. 

3 Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін       

(-їн) відмінюються за такими зразками:  

 

 Однина  

Н.    Павлов   Ковалів   Прокопов 

Р.     Павлов-а   Ковалев-а (-лів-а)   Прокопов-а (-пів-а)  

Д.    Павлов-у   Ковалев-у (-лів-у)   Прокопов-у (-пів-у) 

Зн.   Павлов-а  Ковалев-а (-лів-а)   Прокопов-а (-пів-а)  

Ор.  Павлов-им Ковалев-им (-лів-им) Прокопов-им (-пів-им)  

М. ...Павлов-і, -у ...Ковалев-і, -у (-лів-і, -у) ...Прокопов-і, -у (-пів-і, -у)  

Кл.   Павлов (-е)  Ковалев (-е) (-лів)  Прокопов (-е) (-пів)     

 

Множина  

Н.     Павлов-и Ковалев-и (-лів-и) Прокопов-и (-пів-и)  

Р.      Павлов-их Ковалев-их (-лів-их) Прокопов-их (-пів-их) 

Д.     Павлов-им Ковалев-им (-лів-им) Прокопов-им (-пів-им) 

Зн.    Павлов-их Ковалев-их (-лів-их) Прокопов-их (-пів-их)  

Ор.   Павлов-ими Ковалев-ими (-лів-ими) Прокопов-ими (-пів-ими) 
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М. ...Павлов-их ...Ковалев-их (-лів-их) ...Прокопов-их (-пів-их)  

Кл.  Павлов-и Ковалев-и (-лів-и) Прокопов-и (-пів)  

 

Однина  

Н.    Гаршин             Романишин  

Р.    Гаршин-а           Романишин-а  

Д.    Гаршин-ові (-у) Романишин-ові (-у) 

 Зн. Гаршин-а        Романишин-а  

Ор. Гаршин-им      Романишин-им  

М. ...Гаршин-і, -у ...Романишин-і, -у 

 Кл. Гаршин (-е)     Романишин (-е)  

 

Множина  

Н.   Гаршин-и         Романишин-и 

 Р.   Гаршин-их       Романишин-их  

Д.   Гаршин-им       Романишин-им  

Зн.  Гаршин-их      Романишин-их 

 Ор. Гаршин-ими Романишин-ими  

М. ...Гаршин-их ...Романишин-их  

Кл.  Гаршин-и        Романишин-и 

 

      При відмінюванні чеських і польських прізвищ суфіксальний е зберігається: 

Гашек - Гашека, Гашекові, Локетек -Локетека, Локетекові. Жіночі прізвища 

на приголосний та о не відмінюються: Марії Сенек, Надії Балій, з Ніною Баймо. 

Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники.  

Василя Сенека, Михайлові Бабієві, з Андрієм Байкою.  

 

Практичний блок 

Завдання 1. 

     Запишіть прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис: 

Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Заболотний, Фомин, Лаиис, 

Васильєв, Лаптев, Синев, Лебедев, Бондарев. Тимофеев, Бабичев, Крепцов, 

Кузнецов, Афанасьев, Тульчин. 

Завдання 2. 

      3 поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли в 

жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках:  

Іваненко, Малько, Левочко, Бровко, Яременко, Дацун, Сайко 

Завдання 3.  

Перегляньте телевізійну інформаційну передачу і запишіть випадки 

порушення орфоепічних і акцентуаційних норм. 

Завдання 4. Прочитайте пари слів, виберіть й запишіть ті із 

запропонованих варіантів вимови, які відповідають орфоепічній нормі, 

сформулюйте цю норму. 

       Приїжджають - приїзжають - приїжають, принішши - принісши, розпо- 
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всюжую - розповсюджую, робиться - робицця - робитьця. 

Завдання 5. Запишіть правильні прийменникові звороти, поясніть свій 

вибір. 

      Відповідно до плану - у відповідності з планом, у випадку відмови – у разі 

відмови, в залежності від обставин - залежно від обставин, завдяки 

наполеглтвості - дякуючи наполегливості, не дивлячись на труднощі - 

незважаючи на труднощі. 

Завдання 6. Поміркуйте, чи правильно перекладено дієслівні 

словосполучення? Запишіть правильні варіанти. 

     Виражати думки, прийняти до уваги, прийняти міри, підвести підсумки 

роботи, заключите договір, вислати пісьмо, здати екзамени, привести 

приклад. 

 
                            ТЕМА 2 « НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ» 

      Мовлення - не єдиний спосіб спілкування. Люди обмінюються інформацією 

й за допомоги інших засобів - жестів, міміки, погляду, пози, рухів тіла, які 

часто поєднуються в різних комбінаціях. Усе це невербальні (несловесні) 

засоби. 

      Невербальні засоби спілкування - це система немовних знаків, що слугують 

засобами для обміну інформацією між людьми. 

Один з найвідоміших фахівців з питань спілкування А. Піз стверджує, що за 

допомоги слів передається всього 7 % інформації, тоді як звуковими засобами - 

38%, а за допомоги міміки, жестів і поз- 55%40. Без сумніву, вербальні і 

невербальні засоби спілкування потрібно інтерпретувати не ізольовано, а в 

єдності, оскільки вони підсилюють взаємодію між співбесідниками. Між 

вербальними і невербальними засобами спілкування наявний своєрідний 

розподіл функцій: словесними передається чиста інформація, а невербальними - 

ставлення до партнера. Бажано розвивати вміння читати (розуміти) невербальні 

сигнали, оскільки вони здебільшого спонтанні, несвідомі, а тому щирі. Вміння 

користуватися ними сприяє формуванню культури спілкування. 

      На думку американських вчених, для формування першого враження від 

співрозмовника важливими є перші чотири хвилини зустрічі, а деякі вважають, 

що досить і двох хвилин. 

       У наукових дослідженнях є різні класифікації невербальних засобів, які 

схематично можна представити так . 

     Кінетичні невербальні засоби є найважливішими у спілкуванні. Серед них 

важлива роль відводиться міміці. 

      Міміка - це експресивні рухи м'язів обличчя, що виражають психічний стан, 

почуття, настрій людини в певний момент часу. 

Міміка репрезентує шість основних емоційних станів: гнів, радість, страх, 

страждання, подив і презирство. В. А. Лабунська розробила схему мімічних 

кодів емоційних станів. 
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       Частина і    

елементи 

обличчя 

 

 

                                   Емоційні стани 

гнів презир-

ство 

страж-

дання 

страх подив радість 

Положення рота Рот відкри-

тий 

Рот закритий Рот відкритий Рот зви-

чайно 

закритий 

Губи Кутики губ опущені Кутики губ трохи підняті 

Форма очей Очі 

відкриті 

або 

звужені 

Очі звужені Очі широко 

відкриті 

Очі при-

мружені або 

відкриті 

Яскравість очей Очі бли-

щать 

Очі тьмяні Блиск очей не 

виражений 

Очі бли-

щать 

Положення брів Брови зсунуті до перенісся Брови підняті вверх 

Кутики брів Зовнішні кутики брів підняті 

вверх 

Брови підняті вверх 

Чоло Вертикальні складки на чолі і 

переніссі 

Горизонтальні складки на 

чолі 

Рухомість 

обличчя і його 

частин 

Обличчя динамічне Обличчя 

нерухоме 

Обличчя 

динамічне 

        З мімікою тісно пов'язаний візуальний контакт, тобто погляд, що становить 

важливу частину спілкування. Розрізняють діловий, світський та інтимний 

погляди залежно від локалізованої спрямованості на співрозмовника. 

      Погляд, спрямований у трикутник, вершиною якого є точка посередині 

чола, а основою -лінія між очима, є діловим. Він не опускається нижче очей. 

Якщо погляд фіксується нижче лінії очей - то це соціальний погляд. Інтимний 

погляд спрямовується в трикутник між очима і грудьми. 

       Погляд має завжди відповідати типові ситуації спілкування. Неабияке 

значення у спілкуванні відіграють жести. 
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      Жести - це виражальні рухи рук, що передають внутрішній стан людини. 

За функціональним призначенням і природою вирізняють такі їх види: 

1.   Ритмічні жести дублюють інтонацію, виокремлюють певні частини 

висловлювання, підкреслюють логічний наголос, сповільнення чи прискорення 

темпу мовлення. 

2.    Емоційні жести передають найрізноманітніші відтінки почуттів: подив, 

радість, захоплення, ненависть, роздратування, розчарування. 

3.   Вказівні жести виконують функцію виділення якогось предмета серед 

однорідних. З цією метою послуговуються рухами пальців, кисті, цілої руки. 

                 Увага! Етикетна компетенція! 

Показувати пальцем на людей неввічливо. 

4.    Зображувальними жестами відтворюють предмети, тварин, інших людей 

(їхню форму, рухи, розміри). Ними користуються в тих випадках, коли не 

вистачає слів чи необхідно підсилити враження і вплинути на слухача наочно. 

5.   Жести-символи інформують про певні дії, властивості, наміри тощо. Такі 

жести не мають нічого спільного з діями, про які вони сигналізують. 

Наприклад, піднесена рука з випрямленими пальцями - «прошу слова». До 

жестів-символів належать умовні жести вітання, прощання, заклик до 

мовлення, передчуття приємного. 

Наведемо поширені жести і їх тлумачення: 

•  пальці рук зціплені - знак розчарування і бажання співрозмовника приховати 

своє негативне ставлення; 

•  прикривання рота рукою - слухач розуміє, що ви говорите неправду; 

• почухування і потирання вуха - співрозмовник наслухався і хоче висловитися; 

потирання скронь, підборіддя, прикривання обличчя руками -особа не 

налаштована розмовляти в цей момент; 

•  людина відводить очі - підтвердження того, що вона щось приховує; 

• схрещення рук на грудях - людина нервує, краще розмову закінчити чи 

перейти на іншу тему; 

•  схрещення рук і тримання пальців у кулаці - людина налаштована вкрай 

вороже; 

•   відтягування комірця - людина гнівається або дуже схвильована; 

•   вказівний палець спрямований прямовисно до скроні, а великий підтримує 

підборіддя - негативне або критичне ставлення до почутого; 

•  руки за головою - впевненість, перевага над співрозмовником; 

•  потирання ока - людина говорить неправду; 

•  тримання рук за спиною - впевненість у собі. 

     Поза теж має комунікативний сенс і репрезентує не тільки душевний стан 

людини, але й її наміри, налаштованість на розмову. 

     Поза - це мимовільна або зумисна постава тіла, яку приймає людина. 

Вирізняють «закриті» й «відкриті» пози. Відомо, що людина, зацікавлена в 

спілкуванні, буде орієнтуватися на співрозмовника, нахилятиметься в його 

сторону, повернеться до нього всім тілом, а якщо не хоче його слухати - то 

відійде назад, стоятиме напівобернувшись. Людина, яка хоче заявити про себе, 
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буде стояти прямо і вся буде напружена, якщо не потрібно підкреслювати свій 

статус - займе спокійну невимушену позу. 

     І насамкінець, хода людини, тобто стиль пересування, теж належить до 

важливих невербальних засобів спілкування. За ходою можна впізнати 

емоційний стан співрозмовника- гнів, страждання, гордість, щастя. 

   Хода тяжка, коли людина гнівається, легка - радіє, в'яла, пригнічена - 

страждає. Найбільша довжина кроку, коли людина почувається гордо. 

     Окрему систему становлять ритміко-інтонаційні невербальні засоби: 

інтонація, гучність, темп, тембр, тональність. Радість і недовіра зазвичай 

передаються високим голосом, гнів і страх -також досить високим голосом, але 

в більш широкому діапазоні тональності, сили і висоти звуків. Горе, сум, втому 

передають м'яким і приглушеним голосом. 

    Темп мовлення теж відтворює певний стан людини: швидкий - переживання і 

стривоженість; повільний - пригнічення, горе, зарозумілість чи втому. 

     До такесичних засобів спілкування відносять і динамічні дотики у формі 

потиску руки, поплескування по плечах, поцілунку. Доведено, що динамічні 

дотики є не лише сентиментальною дрібницею спілкування, а й біологічно 

необхідним засобом стимуляції. Вони зумовлені багатьма чинниками: 

професійним статусом партнерів, віком, статтю, характером їх знайомства. 

       Такий такесичний засіб як поплескування по плечу можливий за умови 

близьких стосунків партнерів спілкування. 

      Потиск руки може бути трьох типів: домінантним (рука зверху, долоня 

розвернута вниз), покірним (рука знизу, долоня розвернута вверх)та 

рівноправне. 

       Екстралінгвістична система - це наявність під час спілкування пауз, а також 

різних вкраплень у голос - сміху, плачу, покашлювання, зітхання. Ці засоби 

доповнюють словесні висловлювання. 

        Спілкування завжди просторово організоване. Американський антрополог 

Е. Холл увів термін «проксеміка», що означає «близькість». Вчені 

виокремлюють чотири дистанції між учасниками спілкувального акту: 

•  інтимна (від 0 до 45 см) - спілкування з дітьми, дружиною, коханими,  

найближчими друзями; 

•   особиста (від 45 до 120 см) - спілкування під час зустрічей. на вечірках, у 

кулуарах конференцій тощо; 

•  соціальна (суспільна) (від 120 до 400 см) - міжособистісне спілкування з 

малознайомими людьми; 

•   громадська (відкрита) (від 400 до 750 см) виступ лектора перед аудиторією. 

       Проксеміка - це не тільки відстань між спілкувальниками, а й 

конфігурація, яку вони творять. Якщо спілкувальники сидять навпроти, вони 

частіше конфліктують. За звичайної розмови доцільно розташовуватися під 

кутом один до одного. Під час ділової зустрічі сідають з одної сторони столу. 

Незалежна позиція визначається у розташуванні по діагоналі. 
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На багатолюдних заходах зазвичай ставлять на столах картки з прізвищами 

запрошених. 

Отже, щоб успішно здійснювати професійну діяльність, треба знати і вміти 

розпізнавати (читати) невербальні засоби спілкування. 

 

Практичний блок 

Завдання 1. Про який емоційний стан свідчать подані нижче МІМІЧНІ ознаки 

1) відкритий рот, кутики губ опущені, очі розкриті й блищать, брови зближені 

до перенісся, 

2) рот закритий, кутики губ підняті, очі примружені, брови підняті догори, 

3) рот відкритий, широко розкриті очі, тьмяні, обличчя статичне. 

Завдання 2. Розкрийте значення таких висловів 

«Хочеш пізнати людину — дивись їй у вічі». 

«Очі - дзеркало душі» 

Завдання 3. Запишіть навпроти кожного прикладу загальноприйнятої МІМІКИ 

її значення 

а) примруження ока - 

б) широко відкриті очі- 

в) кліпання повіками – 

г) підняття брів - 

ґ) зближення брів до перенісся - 

д) усмішка з одночасним примруженням очей - 

Завдання 4. Про який емоційний стан особистості свідчать такі вирази очей 

а) блискучі очі - 

б) матові очі - 

в) широкі зіниці - 

г) короткі погляди в бік - 

ґ) погляд униз - 

 

ТЕМА 3 «ОФОРМЛЮВАННЯ СТОРІНКИ» 

    Організаційно-розпорядчі документи оформлюють на папері формату А4 

(210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм) (згідно з ГОСТ 9327). Можна 

використовувати папір формату АЗ (297 х 420 мм) - для оформлювання 

документів у вигляді таблиць та А6 (105 х 148 мм) - для резолюцій. 

Документи повинні мати такі береги: 

30 - лівий; 
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10 -правий; 

20 - верхній та нижній. 

       Текст документів, оформлених на папері формату А4, треба друкувати 

через 1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 - через 1-1,5 міжрядкового 

інтервалу. 

      Реквізити документа (крім тексту), що складаються з кількох рядків, 

друкують через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів 

≪Адресат≫, ≪Гриф затвердження≫, ≪Гриф погодження≫ відокремлюють 

одну від одної 1,5-2 міжрядковими інтервалами. 

  Наприклад: 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

1,5 

Голова Державного комітету 

І 

лісового господарства України 

2 

Підпис Ініціал (и), прізвище 

1,5 

Дата 

      За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розміщують 

вертикально на одному рівні: перший - від межі лівого берега, другий - через 

104 мм. 

     Інші реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5-3 

міжрядковими інтервалами. 

    Назву виду документа друкують великими літерами. 

     Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім тексту) - 73 мм 

(28 друкованих знаків). 

     Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі 

лівого берега документа: 

• 12,5 мм - для початку абзаців у тексті; 

• 92 мм - для реквізиту ≪Адресат≫ ; 

104 мм - для реквізитів ≪Гриф затвердження≫, ≪Гриф обмеження доступу до 

документа≫ ; 

• 125 мм - для розшифрування підпису в реквізиті ≪Підпис≫ ; 

• не відступають від межі лівого берега, оформлюючи реквізити ≪Дата 

документа≫ , ≪Заголовок до тексту документа≫ , ≪Текст≫) (без абзаців); 

≪Відмітка про наявність додатків≫ ; ≪Прізвище виконавця і його номер 

телефону≫ , ≪Відмітка про виконання документа і направлення його до 

справи≫; назва посади у реквізиті ≪Підпис≫ та ≪Гриф погодження≫; 

засвідчувального напису ≪Згідно з оригіналом≫; а також слів СЛУХАЛИ, 

ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ. 

        На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступні - на 

чистих аркушах паперу. Якщо текст документа займає більше однієї сторінки, 

то на другу сторінку не можна переносити один підпис, на ній має бути не 
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менше двох рядків тексту. Тексти документів постійного зберігання друкують з 

одного боку аркуша, документи зі строком зберігання до 5 років можна 

друкувати на лицьовому й зворотному боці аркуша. 

       Нумерація сторінок. У документах, оформлених на двох і більше аркушах 

паперу, нумерація сторінок починається з другої. Номери сторінок ставлять 

посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова 

≪сторінка≫ та розділових знаків. 

      Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то непарні сторінки 

проставляють у правому верхньому (нижньому) кутку, а парні - у лівому 

верхньому (нижньому) кутку аркуша. 

      Якщо текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його треба 

переділити на розділи, підрозділи, пункти, які друкують з абзацу. 

        Рубрикація. Це членування тексту на складові частини, графічне 

відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, 

нумерації та ін. Рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної будови 

ділового папера. Ступінь складності рубрикації залежить від обсягу, тематики, 

призначення документа. Найпростіша рубрикація - поділ на абзаци. 

       Абзац - це відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад 

нової думки у документі, а також фрагмент тексту між двома такими 

відступами. Середня довжина абзацу має бути 4-6 речень, хоча в текстах 

документів є абзаци, що складаються з одного речення. Слід пам'ятати: хоч би 

якою була його довжина, абзац - це внутрішньо замкнене значеннєве ціле, що 

виражає закінчену думку. 

      Абзацне членування тексту доповнює нумерація рубрик тексту, що вказує 

на взаємозалежність певних розділів, частин, пунктів та їх підпорядкування. 

Існує дві системи нумерації - комбінована (традиційна) й нова. 

        Комбінована (традиційна) грунтується на використанні різних типів           

знаків - слів, літер, арабських та римських цифр. Ця система використання 

різних позначень обов'язково має бути логічною, послідовною і будуватися за 

ознакою зростання. 

     Нова система базується на використанні лише арабських цифр, розміщених 

у певній послідовності. Застосовуючи цю систему, слід дотримуватися таких 

правил: 

 після номера частини, розділу, пункту, підпункту не ставиться крапка; 

 номер кожної складової частини включає номери вищих ступенів поділу: 

-розділи- 1; 2; 3; 4; 

-номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою - 1.2.; 1.З.; 

-номер пункту містить порядковий номер розділу, підрозділу й пункту, 

відокремлених крапкою - 1.1.1.; 1.2.2.; 

-номер підпункту складається з номера розділу, підрозділу, пункту, підпункту, 

відокремлених крапкою - 1.1.1.1.; 1.2.2.2. і т. д. 

       Застосування нової системи нумерації спрощує оброблення документів та 

дозволяє не вживати словесних найменувань і символів. 
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ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА 

       Організації, установи, агенції здійснюють діловодство, ведуть 

документацію, листуються українською мовою. У містах, населених пунктах, де 

більшість населення становлять громадяни, які належать до національних 

меншин, тексти документів у внутрішньому діловодстві можна складати мовою 

відповідної національної меншини, поряд із державною мовою. Документи, що 

надсилають закордонним адресатам, можна оформлювати українською або 

мовою країни-адресата чи однією з мов міжнародного спілкування. 

     Основою службового документа є текст - головний реквізит службового 

документа, що відображає його зміст. Він має чітко й переконливо відбивати 

причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи. 

     Текст - це сукупність речень, об'єднаних у тематичну і структурну цілісність 

за правилами певної мовної системи. 

     Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, 

викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, без повторень та 

вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Він 

оформлюється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або 

поєднання цих форм. Якщо частини тексту мають різні смислові аспекти, або 

текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його треба 

переділити на розділи, 

підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують арабськими цифрами і друкують 

з абзацу. 

       Суцільний складний текст документа містить граматично і логічно 

узгоджену інформацію про управлінські дії та використовується під час 

складання правил, положень, листів, розпорядчих документів. 

      Форма анкети використовується під час викладення цифрової або 

словесної інформації про один об'єкт за певним обсягом ознак. 

Анкетними текстами послуговуються в організаційно-розпорядчих документах, 

документах з матеріально-технічного постачання і збуту. 

       Тексти у вигляді таблиці використовуються у звітно-статистичних, 

бухгалтерських, планових та інших документах. 

Текст переділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основну 

частину (доказ), закінчення. 

      У вступі зазначається причина написання документа; в основній частині 

викладається суть питання, наводяться докази, пояснення, міркування; у 

закінченні вказується мета, заради якої складено документ. 

      Під час складання текстів документів слід дотримуватися таких правил: 

  Текст викладати від третьої особи: Комісія ухвалила...; 

Інститут просить...; Ректорат клопочеться... 

  Від першої особи пишуться заяви, автобіографії, доповідні й 

пояснювальні записки, накази. 

 Не вживати образних виразів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних 

конструкцій. 
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 Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповіднодо, з огляду 

на, на підставі, згідно з, з метою, необхідний для,в порядку, залежно від. 

Повторювані в текстах мовні штампи треба видозмінювати, наприклад: 

відповідно до угоди - згідно з угодою - на виконання угоди, щодо органів 

виконавської влади - стосовно представників бізнесу. 

 Використовувати синтаксичні конструкції типу: Доводимо до Вашого 

відома, що...; Нагадуємо Вам, що...; Підтверджуємо з вдячністю...; У 

порядку надання матеріальної допомоги...; У порядку обміну досвідом...; 

На підставі вказівки ...; Відповідно до попередньої домовленості...; 

Відповідно до Вашого прохання... 

 Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи ...; 

Беручи до уваги...; Розглянувши...; Вважаючи...;Користуючись нагодою... 

 Використовувати мовні засоби, що відповідають нормам літературної 

мови і зрозумілі для широкого кола читачів. 

 Послуговуватися в текстах питомою українською лексикою, уника- 

ючи слів іншомовного походження (синоніми-дублети): бігборд - стенд, екзит-

пол - опитування на виході, пресинг - тиск, провай-дер - постачальник, тренінг 

- вишкіл, фан -уболівальник тощо. 

 Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові, 

означення стоїть перед означуваними словами, додатки - після опорного 

слова, вставні слова - на початку речення). 

 Називаючи виконавця дії, потрібно вживати двоскладне речення: 

Верховна Рада ухвалила законопроект; Ви не висловили пропозицій. 

Форми на -но, - то виражають результативну дію без зазначення її 

виконавця. 

     Отже, помилковим є вживання у контекстах на -но, - то іменників чи 

займенників в орудному відмінку, що вказують на виконавця дії. 

• Уживати інфінітивні конструкції: створити комісію; відкликати працівників, 

підготувати обґрунтування, координувати роботу. 

Інфінітив у текстах ділових паперів уживають із суфіксом -ти, а не -ть. 

• У розпорядчих документах слід вживати дієслівні конструкції у формі 

наказового способу: Наказую...; Пропоную... 

• Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які 

пишуться у діловодстві за загальними правилами: р-н,обл., км, напр., канд. 

філол. наук. 

• Віддавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за 

допомоги слів: шановний; високошановний; вельмишановний; 

високоповажний... 

 

Практичний блок 

Завдання 1. Дайте письмові відповіді на такі запитання. 

1. Що означають поняття «особовий документ» і «особистий документ»? 

2. В яких випадках, оформлюючи реквізити документа, ініціали посадової 

особи зазначають перед прізвищем, а в яких - після? 
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3. Чи можна в реквізиті «Адресат» застосовувати скорочену назву організації? 

Якщо так, то в яких випадках? 

4. Чи можна дату в тексті документа записати так: 20 січня ц.р.? 

5. Хто повинен проставляти дату в «Грифі затвердження і погодження»: особа, 

яка затверджує, чи особа, яка готувала документ? 

6. Чи можна застосовувати додаткові аркуші для оформлювання реквізиту 

«Резолюція»? 

7. Як проставляється печатка, якщо документ підписують дві або більше 

посадові особи? 

8. Як правильно скласти резолюцію на документ, виконання якого доручається 

декільком особам? 

Завдання 2. Прочитайте текст, визначте, яких правил дотримувалися, 

складаючи його. Оформіть реквізити, про які йдеться у тексті. 

Статут 

     Нормативно-правовим актом, яким оформлюється створення підприємства, 

установи, організації будь-якої форми власності та визначаються її структура, 

функції, правовий статус, відносини з іншими підприємствами, є статут. 

    Статут підприємства затверджується організацією вищого рівня, як правило,- 

власником майна. Після затвердження Статут згідно із законодавством підлягає 

обов'язковій реєстрації у відповідному органі державної влади, де підприємству 

видається свідоцтво про державну реєстрацію із зазначенням реєстраційного 

номера та юридичної адреси. Так, для товариств з обмеженою 

відповідальністю, приватних і малих підприємств таким органом є районна 

державна адміністрація за місцем юридичної адреси, зазначеній у Статуті. 

Тільки після зареєстрування новоутворене підприємство може розпочинати 

свою діяльність 

         Статути бувають типові та індивідуальні. Типовий статут розробляють для 

системи однотипних підприємств. Індивідуальний статут для конкретного 

підприємства складають, як правило, на основі типового (ж. Секретар-

референт). 

 

Тема 4 «Службові листи» 

 КЛАСИФІКАЦІЯ ЛИСТІВ 

       Лист - це поширений вид документації, один із способів обміну 

інформацією. 

       Службові листи належать до головних засобів встановлення офіційних, 

службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами 

та закладами. Мета їх - пояснити, переконати, поінформувати і спонукати 

адресата до певної дії. 

       За функціональними ознаками службові листи переділяють на такі, що 

потребують відповіді, й такі, що її не потребують. 

      До листів, що потребують відповіді, належать: 

• листи-прохання; 

• листи-звернення; 
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• листи-пропозиції; 

• листи-запити; 

• листи-вимоги. 

      До листів, що не потребують відповіді, належать: 

• листи-попередження; 

• листи-нагадування; 

листи-підтвердження; 

• листи-відмови; 

• супровідні листи; 

• гарантійні листи; 

листи-повідомлення; 

• рекомендаційний лист. 

          За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні й колективні 

листи. Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції,циркулярний лист 

- низці установ, колективний лист - на одну адресу, але пишуть його від імені 

керівників кількох установ. 

 

 РЕКВІЗИТИ ЛИСТА ТА ЇХ ОФОРМЛЮВАННЯ 

             Службові листи пишуть чи друкують на бланку або чистому аркуші 

паперу. Основні реквізити листа за державним стандартом такі: 

1. Державний Герб. Має бути розташований у центрі верхнього берега або над 

серединою рядка з назвою організації. 

2. Емблема організації, установи чи підприємства (не відтворюють, якщо на 

бланку розміщено зображення Державного Герба України). 

3. Зображення державних нагород. Розташовуються у верхньому лівому кутку 

на рівні реквізитів 07, 08. 

4. Код організації установи чи підприємства. Зазначається за ЄД-РПОУ після 

реквізиту ≪Довідкові відомості про організацію≫ (09). 

5. Повна назва установи, організації чи підприємства - автора листа. 

Відтворюється угорі ліворуч за допомоги штампа або друкарським способом. 

6. Назва структурного підрозділу. Дозволяється друкувати машинописним 

способом у верхньому лівому кутку. 

7. Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреси, номертелетайпа, 

номери телефону, факсу. Розташовують у верхньому лівому кутку, оформляють 

відповідно до поштових правил. Для здійснення розрахунково-грошових 

операцій на бланках листів указують номер розрахункового рахунка у 

відділенні банку. 

Наприклад: 

Розрахунковий рахунок № 3467059 

у Шевченківському УСБм. Києва, МФО 845678 

8. Дату (день, місяць, рік) записують здебільшого словесноцифровим способом 

(24 серпня 2009 р.). На бланках дату листа ставлять ліворуч угорі на спеціально 

відведеному для цього місці. Якщо лист написаний не на бланку, то дату 

вказують під текстом зліва. 
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9. Адресат. Листи адресують організації, установі чи підприєм-ству, службовій 

або приватній особі. Назву установи і структурного підрозділу подають у 

називному відмінку, а найменування посади й прізвище - у давальному. 

Наприклад: 

Видавництво ≪Освіта≫ 

Коваленкові С. М 

            Якщо листа адресовано керівникові установи, назва якої входить у 

найменування посади, то прізвище й посаду подають у давальному відмінку, а 

назву установи — у родовому. 

Наприклад: 

Директорові ТОВ ≪Медіа Про≫ 

Токарчуку К. П. 

В адресі можна вказувати лише назву посади, без прізвища 

та ініціалів особи, яка цю посаду обіймає. Це припустимо тільки 

за умови, якщо ця посада - єдина в установі, організації чи на підприємстві. 

Наприклад: 

Генеральному директорові Спільного 

українсько-російського підприємства ≪Каскад≫ 

Директорові Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти 

         Якщо особа, якій надсилають листа, має вчене звання або науковий 

ступінь, то ці відомості подають перед прізвищем. Ступені й звання можна 

записувати у скороченій формі. Наприклад: 

Начальникові Департаменту розвитку дошкільної 

загальної середньої та позашкільної освіти 

проф. Романенку В. П. 

        До реквізиту ≪адресат≫ може входити поштова адреса. Слідпам'ятати: 

якщо лист адресовано установі, поштову адресу вказують після назви установи, 

структурного підрозділу й прізвища службової особи. Наприклад: 

Київський міжрегіональний інститут 

удосконалення вчителів імені Б. Грінченка 

Відділ кадрів 

Васильченкові Ф.К 

вул.П. Тичини, 17, м. Київ, 04132 

      Реквізити адресата друкують праворуч у верхній частині сторінки. 

      Кожний елемент - назву установи, підрозділу, посаду, прізвище та ініціали 

особи, поштову адресу - подають з нового рядка і з великої літери. На конверті 

повторюють адресу отримувача листа, починаючи з ≪Кому≫, а потім указують 

≪Куди≫. 

10. Будь-який службовий лист повинен мати заголовок до тексту, що містить 

стислий виклад його основного змісту. Він має точно передавати зміст листа і 

відповідати на питання ≪про що?≫, наприклад: Про постачання автомобілів. 

      Якщо в листі порушено кілька взаємопов'язаних питань, то заголовок може 

бути узагальненим, наприклад: Про взаємодопомогу і співпрацю. 
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        Наявність заголовка значно полегшує роботу з листом на всіх етапах його               

проходження - від реєстрації в установі-адресанті до направлення його до 

справи після виконання в установі-адресаті. 

       Запам’ятайте! 

         Заголовок до тексту службового листа оформлюють від межі лівого берега 

без відступу; максимальна довжина рядка - 28 друкованщ знаків. Крапка в кінці 

заголовка не ставиться. 

11. Текст листа складається з двох частин: опису фактів або подій, що 

послужили підставою для написання листа; висновків і пропозицій. 

12. Позначення про наявність додатка роблять ліворуч під текстом із нового 

рядка. Є два способи оформлення цього реквізиту: 

1) якщо лист містить додатки, про які згадувалося в тексті, або ті, що 

пояснюють його зміст, то відмітку оформляють так: 

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 

2) якщо лист містить додатки, не зазначенів тексті, то їх слід перелічити із 

вказівкою на кількість сторінок у кожному з них і кількість примірників: 

Додатки: 

1. Проект реконструкції школи: на 2 арк. в 1 прим. 

2. Акт прийняття нових будівельних матеріалів: на 3 арк. у 1 прим. 

Якщо ж лист містить велику кількість додатків, то окремо складають їх список, 

а в листі після тексту зазначають: 

Додаток: відповідно до списку на 7 арк. 

13. Підписує службовий лист переважно керівник установи (організації, 

підприємства), його заступник чи керівник структурного підрозділу. Якщо лист 

написано на бланку установи, то зазначають лише посаду, ініціал(и) та 

прізвище особи, яка підписує лист (назву 

установи не повторюють). 

Наприклад: 

 Директор школи (підпис) П. Г. Остапенко 

Голова оргкомітету (підпис) Г. Р Рижук 

Якщо лист написано не на бланку, то вказують повну назву установи, посаду, 

ініціал(и) та прізвище особи, котра підписує лист. 

Наприклад: 

Голова акціонерного 

банку ≪Мрія≫ (підпис) С. В. Фесвико 

 ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ 

        Фахівці з проблем культури ділового мовлення пропонують під час 

написання листа дотримуватися таких правил: 

І. Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйнятою формою 

ввічливості. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. 

Найпоширенішими є такі звертання: 

Шановний (ім 'я та по батькові)! 

Шановний пане/пані... (ім 'я, ім 'я й прізвище)! 

Шановні панове! 
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Шановні колеги! 

Глибокошановний (ім 'я та по батькові)! 

Примітка. Слово пан в українській мові вживається щонайменше сім стопіть і 

в етикетному сенсі не має ніякої семантично) дотичності до слова пан у 

розумінні належності до привілейованих класів Позаяк воно засвідчує пошану 

до адресата, в офіційних документах форма пан уживається з ім'ям, 

прізвищем, назвою посади, звання. Ім'я та по батькові зі словом панне 

поєднується. Тобто говорити чи писати пан Михайло Петрович, пані Ольга 

Степанівна або звертатися пане Михаиле Івановичу, пані Катерино Василівно 

є порушенням норм літературної мови й не відповідає українським традиціям. 

        У листуванні прийнято зазначати звання адресата чи вказувати його 

професію: 

Високоповажаний ____________міністре! 

Вельмишановний (високоповажний) профессоре! 

Шановний директоре! 

Шановний суддя! 

До Президента держави слід звертатися так: 

Ваша Високодостойносте Пане Президенте! 

Вельмишановний Пане Президенте! 

Пане Президенте! 

         Необхідно запам'ятати й чітко дотримуватися форм звертання до 

служителів церкви: 

Всечесніший Отче Михаиле! 

Високопреподобний Отче! 

Ваше Блаженство! 

Високопреосвященний Владико Митрополите! 

Ваша Святосте (до Патріарха)! 

       В українській мові звертання вживають у формі кличного відмінка. 

Заміна його формою називного відмінка на зразок ≪Шановна Оксана 

Дмитрівна!≫, ≪Шановний директор!≫ є ненормативною. 

      Зазвичай звертання до службової особи завершують знаком оклику і перше 

слово тексту листа пишуть з великої літери і з абзацу. 

       Відсутність звертання може бути витлумачено як зневагу до адресата і 

порушення етикету ділового листування. 

II. Дуже важливо ретельно обміркувати початкову фразу листа, від якої може 

багато залежати, адже саме вона має переконати адресата у правомірності 

написання листа. Якщо цей лист - відповідь на запрошення, запит, подяка, то 

вже у першому реченні буде доречним 

ввічливо висловити вдячність. 

Висловлюємо свою найщирішу вдячність за... 

Щиро дякуємо Вам за лист з порадами та рекомендаціями щодо... 

Насамперед (передусім) дозвольте подякувати Вам за... 

Прийміть нашу щиру (найщирішу) подяку за... 

Дозвольте висловити свою вдячність... 
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Вдячні Вам за запрошення... 

Дякуємо за надану змогу (пропозицію)... 

      У листах-підтвердженнях варто скористатися такими початковими фразами: 

Із вдячністю підтверджуємо отримання листа-відповіді... 

Офіційно підтверджуємо свою згоду на... 

Підтверджуємо отримання Вашої телеграми... 

Ми отримали Вашого листа з повідомленням про... і щиро Вамвдячні... 

      Поширеними вступними фразами в ділових листах є посилання на зустріч, 

попередній лист, телефонну розмову, подію: 

У відповідь на Ваш лист від (дата)... 

Відповідно до контракту №... що був підписаний між: нашими установами... 

Відповідаючи на Ваш запит від (дата)... 

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, розділу... статті 

№... 

Згідно з нашою домовленістю надсилаємо Вам... 

      До інвесторів, керівників установ (організацій, підприємств), клієнтів, 

партнерів нерідко доводиться звертатися з проханнями. Початковими фразами 

таких листів можуть бути такі: 

Будь ласка, повідомте нас про... 

Будемо вдячні, якщо Ви підтвердите свою участь у... 

Звертаємося до Вас із проханням про невелику пожертву у фонд... 

Просимо Вас терміново оплатити рахунок... 

      У діловому світі з різних причин (ви на кілька днів затрималися з 

відповіддю, не змогли вчасно виконати доручення, не з'явилися чи запізнилися 

на зустріч, переплутали документацію) іноді виникають ситуації, коли потрібно 

вибачитися, перепросити за неприємності, яких ви завдали адресату. У такому 

разі листа слід розпочинати так: 

Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що сталося... 

Щиро просимо вибачити за затримку з відповіддю... 

Просимо вибачити нам за неможливість вчасно виконати Ваше замовлення... 

       У листах-нагадуваннях, що належать до психологічно складних, потрібно 

ввічливо, тактовно і ненав'язливо вказати на те, що, наприклад, термін оплати 

рахунка чи виконання замовлення минув. Такі листи варто розпочати так: 

Вважаємо за свій обов'язок нагадати Вам про... 

Нам дуже незручно, що змушені нагадати Вам про... 

Вибачте, що знову турбуємо Вас, але ми не отримати відповіді на лист від 

(дата). 

Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплаченного рахунка. 

Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за 

          Інколи делікатність, тактовність не дають бажаних наслідків, тодіслід 

виявити категоричність і рішучість. Це можна зробити так: 

      Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті запобіжні заходи, Ваш 

борг не погашено, натомість він продовжує зростати. Вважаємо за потрібне 

попередити Вас про свій намір розірвати контракт. 
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Оскільки Ви, незважаючи на наше настійне прохання погасити заборгованість, 

і досі не надіслали оплаченого чека, ми змушені припинити виконання всіх 

Ваших замовлень. 

      До категорії складних належать листи-відмови. Якщо ви не маєте 

можливості відповісти позитивно, то сказати ≪ні≫ слід аргументовано, 

коректно, доброзичливо, адже людина покладала на вас надії. За умови 

дотримання цих порад адресат зрозуміє, що у вас не було іншого виходу. 

Сформулюйте відмову так: 

Ми, докладно вивчивши запропонований Вами проект, з прикрістю 

повідомляємо, що не маємо змоги... 

На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції... 

Дуже шкода, але ми не маємо згоди задовольнити Ваше прохання з багатьох 

причин... 

У листах-повідомленнях доречною буде одна з таких вступних фраз: 

Повідомляємо Вас... 

Хочемо повідомити про те, що... 

З приємністю повідомляємо Вас, що... 

На жаль, змушені повідомити Вас, що... 

III. Вибір завершальних речень є також дуже важливим і залежить насамперед 

від змісту листа. Так, можна повторити подяку, висловлену на початку, чи 

просто подякувати за допомогу, приділену увагу, оскільки слово ≪дякую≫ - 

найуживаніше слово кожного вихованого і порядного комерсанта, підприємця, 

банкіра, кожноїділової людини: 

Дозвольте ще раз подякувати Вам... 

Висловлюємо ще раз вдячність... 

Дякуємо за допомогу... 

Ще раз дякуємо Вам за все, що Ви зробили для... 

Щиро вдячні за... 

          Доречним і корисним наприкінці листа є запевнення адресата в тому, про 

що йшлося в тексті: 

Запевняємо, що Ви цілковито можете розраховувати на нашу підтримку. 

Ми зателефонуємо Вам, щоб домовитися про взаємно зручний час для зустрічі. 

Будемо раді співпрацювати з Вами. 

Запевняємо, що наша співпраця буде плідною. 

Запевняємо, якщо протягом місяця Ви погасите заборгованість,усі замовчення 

буде виконано і ми й надалі співпрацюватимемо на попередніх умовах 

         Наприкінці листа можна висловити сподівання 

Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить Вас 

Сподіваємося, що Ви правильно зрозумієте нас 

Сподіваємося, наша відмова не образить Вас, і в майбутньому ми ще 

матимемо нагоду взаємовигідно співпрацювати 

Сподіваємося, що Ви розглянете наші пропозиції найближчим часом і 

повідомите нас про своє рішення 

Маємо надію, що це піде на користь справі 
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      Наприкінці листа можна також попросити вибачення за турботи чи ще раз 

повторити його за затримку з відповіддю або запізнення 

Ще раз просимо вибачення за завдані турботи (клопоти, прикрощі, 

незручності) 

Щиро просимо вибачення за 

Ще раз перепрошуємо за цю прикру помилку 

Дозвольте ще раз попросити вибачення за 

IV Не слід забувати про прощальну фразу Найчастіше в листах уживаються такі 

форми 

З повагою 

З повагою і найкращими побажаннями 

З удячністю і повагою 

З належною до Вас пошаною 

Залишаємося з пошаною 

         Після прощальної формули ввічливості розділовий знак не ставиться, з 

нового рядка оформлюється реквізит ≪Підпис≫ 

        Постскриптум (приписка) наприкінці листа можливий лише за умови, що 

після його написання сталася подія, про яку ви неодмінно маєте повідомити 

адресатові Після постскриптуму знову потрібно поставити підпис. 

V Якщо ви бажаєте досягти успіху, обов'язково слід подбати про те, щоб лист 

був бездоганним у всіх аспектах, адже навіть незначне недотримання правил 

призведе до спотворення його змісту, зміни тону Листи сшд друкувати на гарно 

виконаних бланках, які є ≪візитною карткою≫ вашої установи Подібні деталі 

сприятимуть створенню доброго враження про вас і вашу діяльність Тому для 

виготовлення фірмових бланків варто використовувати лише високоякісний 

папір. Конверт за своїм дизайном має відповідати бланкові, за розміром його 

необхідно дібрати так, щоб не виникало потреби складати лист більше ніж двічі 

VI Ділові ЛИСТИ не повинні бути надто довгими Викладати свої міркування 

слід чітко, лаконічно, за сутністю, тоді вся запропонована інформація буде 

доречною. Дотримання правил етикету листування є свідченням вашої поваги 

до адресата, ввічливості, вихованості і сприяє налагодженню добрих стосунків 

між колегами, партнерами. 

 ОФОРМЛЮВАННЯ ЛИСТА 

      Службові листи друкують на комп'ютері, друкарській машинці або пишуть 

на спеціальному бланку листа лише з одного боку. Певна річ, на бланку 

друкують тільки першу сторінку листа, а наступні - на чистих аркушах. Для 

зручності з обох боків сторінки залишають береги: 

лівий - не менш як ЗО мм; правий - 10 мм; верхній і нижній - 20 мм. 

     Нумерація сторінок. У листах, оформлених на двох та більше аркушах 

паперу, нумерацію сторінок починають із другої. Номери сторінок 

проставляють посередині верхнього берега арабськими цифрами на відстані не 

менш як 10 мм від верхнього краю. Біля цифр не ставлять ніяких позначень. 

      Текст листа друкується через півтора чи два інтервали. У тексті не повинно 

бути виправлень чи підчищень. 
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    Не слід надсилати листа, написаного через копіювальний папір, це свідчить 

про неповагу до адресата. 

    Узвичаєно відповідати на листи якомога швидше. Фахівці з культури 

ділового листування конкретизують термін написання відповіді адресатові 

залежно від змісту листа64. 

          Правила ввічливості вимагають відповісти на одержаний лист протягом 

7-10 днів. 

        Отримавши лист-запит, що потребує докладного розгляду, слід упродовж 

трьох днів повідомити, що лист одержано, й дати остаточну відповідь протягом 

30 днів. 

       Лист-вітання можна надсилати упродовж 8 днів з моменту отримання 

повідомлення про певну врочистість. 

       Лист-співчуття надсилається протягом 10 днів після сумної події. 

       Не слід відповідати на листа нашвидкуруч, зопалу, одразу після одержання 

прикрих, вражаючих відомостей. Неодмінно заспокойтеся, подумки чітко 

сформулюйте, що саме ви маєте написати, й лише потім викладайте думки на 

папері. 

Різні типи листів 

Лист-повідомлення — це такий службовий лист, у якому доводять до 

чийогось відома, повідомляють комусь певну інформацію. Листи такого змісту 

надсилають тоді, коли треба поінформувати про зміну адреси чи назви 

установи (фірми, організації), відкриття філії, початок виробництва тощо. Такі 

листи адресують здебільшого конкретній організації, установі, фірмі. 

Наприклад: 

Шановні панове! 

Хочемо повідомити Вам, що виробництво замовлених Вами товарів 

розпочалось і ми будемо готові відвантажити їх... (термін). 

Просимо повідомити про спосіб транспортування, якому Ви віддаєте 

перевагу. 

З повагою... 

Лист-запит — це різновид комерційного листа, що містить прохання 

надати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже 

наявну, попередню інформацію про певну установу, банк тощо. Лист-запит 

складають на підставі ознайомлення з каталогами, проспектами, буклетами, 

прейскурантами, рекламними оголошеннями та інформацією, отриманою на 

виставках, ярмарках. 

У листі-запиті обов'язково вказуємо: 

• підставу для запиту; 

• назву товару (його марку, якість, модель тощо); 

• умови й термін постачання; 

• умови оплати. 

Зразок листа-запиту: 

Шановні панове! 

Ми уважно ознайомилися з Вашим каталогом, де представлено нові 



 

30 

 

підручники та словники для профтехосвіти. Деякі із запропонованих книг 

зацікавили нас як такі, що можуть ефективно використовуватися в нашому 

навчальному процесі. 

Будемо Вам щиро вдячні, якщо Ви надішлете нам докладні анотації всіх 

підручників і словників. Просимо також: надіслати поточний прейскурант, 

зазначивши умови постачання. 

Заздалегідь вдячні Вам. 

З повагою... 

Лист-підтвердження — це різновид службового листа, в якому 

засвідчуємо той чи інший факт: підтверджуємо одержання листів, переказів, 

цінних паперів. Наприклад: 

Вельмишановний пане... ! 

На підтвердження нашої попередньої домовленості надсилаємо Вам 

письмове запрошення взяти участь у науковій конференції, що відбудеться ... 

(дата і місце). Вашу доповідь на тему «Мистецтво ділового листування» 

внесено до програми конференції. 

Оргкомітет конференції забезпечує проживання в готелі на період... 

Реєстрація учасників конференції проводитиметься... (дата і час) у 

приміщенні... (назва, адреса). З повагою... 

Лист-прохання — це службовий лист, в якому у ввічливій формі 

звертаються до партнерів, клієнтів, інвесторів із певним проханням. Листи-

прохання є одним із найпоширеніших видів ділової кореспонденції. Від уміння 

переконливо висловити своє прохання великою мірою залежить і його 

виконання. Наприклад: 

Шановні... ! 

Нещодавно ми збудували деревообробний комбінат, та, на жаль, у нас 

бракує коштів на придбання обладнання для виготовлення меблевих виробів. 

Ми були б щиро вдячні, якби Ви надали нам довготерміновий кредит на 

суму 200 000 (двісті тисяч) гривень. Додаємо до листа необхідні документи: 

договір на придбання обладнання; 

техніко-економічне обґрунтування повернення кредиту. 

Оскільки ця проблема потребує негайного розв 'язання, переконливо 

просимо Вас відповісти якомога швидше. 

З повагою... 

Лист-нагадування — це службовий лист, у якому йдеться про 

наближення чи закінчення терміну виконання певних завдань, зобов'язань, 

проведення заходів. 

Нагадування неодмінно має бути доброзичливим, ненав'язливим: у 

жодному разі не слід звинувачувати адресата, оскільки причиною затримки 

оплати чи несплати, наприклад, може бути дуже скрутна фінансова ситуація, в 

якій він опинився. 

Зміст листа-нагадування насамперед залежить від того, вперше, вдруге чи 

втретє ви нагадуєте партнерові про виконання його зобов'язань, недотримання 

терміну оплати рахунків тощо. Якщо клієнт не реагує на ваші нагадування, то, 



 

31 

 

звичайно ж, ви змушені будете повідомити йому про свій намір звернутися до 

суду й розірвати контракт. Однак навіть у цьому разі стиль листа має бути 

чемним, стриманим. Наприклад: 

Шановний пане... ! 

Користуючись нагодою, дозвольте нагадати Вам, що термін оплати 

рахунків за Ваше замовлення №... від... (дата) минув. 

Будемо Вам щиро вдячні, якщо до... (дата) Ви надішлете переказ Вашої 

заборгованості на суму... 

Перепрошуємо за те, що змушені потурбувати Вас із цього приводу. 

Залишаємося з повагою... 

Лист-претензія — це службовий лист, у якому висловлюється 

невдоволення з приводу порушення умов укладеної угоди, наприклад 

порушення погоджених (визначених) термінів постачання товару, 

невідповідності останнього запропонованим зразкам, незадовільного дизайну 

чи упакування тощо. 

Виявивши порушення, ви маєте право висловити партнерові претензію і 

вимагати їх ліквідації, скажімо, заміни неякісного товару; ви також можете 

наполягати на відшкодуванні завданих збитків, сплаті штрафу і, певна річ, на 

чітко му дотриманні в майбутньому умов договору (угоди, контракту). 

Зазвичай спершу надсилають лист-нагадування, в якому аргументовано, 

послідовно, виважено висловлюють невдоволення, а потім претензію. 

Наприклад: 

Шановні панове! 

Ми дуже занепокоєні несподіваною затримкою з постачанням 

замовленого паперу для виготовлення поліграфічної продукції, адже знаємо, що 

зазвичай Ви відповідально ставитеся до виконання своїх обоє 'язків. 

Відповідно до нашої угоди про закупівлю від... (дата) папір має бути 

відвантажений не пізніше... (дата). На жаль, ми й досі не отримали його. 

Гадаємо, що це лише недогляд, і сподіваємося упродовж: наступного тижня 

отримати папір. 

Чекаємо на відповідь. 

З повагою... 

Якщо партнер не відреагує на такого листа, вам слід виявити 

категоричність. Наприклад: 

Шановні панове! 

У листі від... (дата) ми повідомили Вам остаточний термін постачання 

замовленого садово-городнього інвентарю. Дуже прикро, але Ви й досі не 

відвантажили його, порушивши умови угоди. У зв 'язку з цим ми змушені 

анулювати своє замовлення. 

З повагою... 

Лист-відповідь на претензію — це службовий лист, у якому пояснюємо 

причини певних порушень або переконливо доводимо безпідставність претензії 

чи скарги. 

Отже, зміст таких листів залежатиме від того, чи ви погоджуєтеся з 
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претензією та висунутими звинуваченнями, чи вважаєте їх безпідставними. 

Якщо надіслана претензія є обґрунтованою, то вам слід пояснити ту 

неприємну ситуацію, що склалася у ході виконання угоди, контракту чи 

договору, вибачитися перед вашим партнером і попросити його з розумінням 

поставитися до ваших труднощів. Зробити це можна так: 

Шановні добродії! 

Просимо вибачення за зайві клопоти, яких ми Вам завдали. Ви 

повідомили, що отримали від нас товари пошкодженими (замовлення №... від... 

(дата). 

Ми звернулися до нашого представника пана... (прізвище та ім 'я) з 

проханням відвідати Вас і оглянути товари. Як тільки отримаємо від нього 

письмовий звіт, повідомимо Вас про своє рішення. 

Ще раз даруйте, будь ласка, і просимо Вас зачекати кілька днів. 

З щирою до Вас пошаною... 

Практичний блок 

Завдання 1. Напишіть лист, в якому ви висловлюєте невдоволення дизайном 

упаювання різдвяних подарунків для дітей 

Завдання 2. Напишіть лист, в якому повідомляєте про свій намір розірвати 

контракт з огляду на те, що ваш партнер недбало ставиться до своїх 

(передбачених угодою) обов'язків і часто завдає клопоту вашій бухгалтерії. Тон 

і стиль листа повинні остаточно переконати адресата в тому, що для вас це 

вкрай неприємний, однак єдино можливий вихід із ситуації. 

Завдання 3. Напишіть ЛИСТ-ВІДПОВІДЬ на претензію, в якому ви наводите 

переконливі аргументи й доводите, що комп'ютери зіпсувалися через 

порушення техніки експлуатації 

Завдання 4. Напишіть листа, в якому ви просите вибачення за те, що не 

прийшли на ділову зустріч, про яку домовлялися не особисто, а через свого 

секретаря. Поясніть, ЩО помилка сталася через непорозуміння. У листі 

зауважте, що покладали велику надію на цю зустріч, та висловіть сподівання 

на повторну зустріч по деякім часі. 
 

Змістовий модуль 2 

Наукова комунікація як складова фахової діяльності 
 

Тема 5 «Термінологіч обраного фаху» 

 

Термін та його ознаки. Термінологія як система 

 Літературна мова, крім загальновживаної частини, має численні підмови, 

які задовільняють потреби спілкування людей в найрізноманітніших сферах. 

Однією з таких підмов є наукова мова (інші назви, мова науки й техніки, 

фахова мова), найголовнішу частину якої становить термінологія. 

 Наукова  термінологія - вище породження людської думки, національної 

за своїми витоками і формою, міжнародної за поширенням. Професійне 

спілкування в будь-якій галузі неможливе без термінології. 

 Вивчення проблем термінології надзвичайно актуальне з кількох причин. 
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 По-перше, термінологія є головним джерелом поповнення лексичного 

складу високорозвинених сучасних мов. Саме термінологія як частина 

природної людської мови є найуніверсальнішим засобом зберігання, 

передавання, оброблення інформації. Обсяги ж інформації зростають шаленими 

темпами: за даними науковців, зараз її обсяги подвоюються через кожні п’ять-

сім років, що спричиняє так званий “термінологічний вибух” - появу великої 

кількості нових термінів. 

 По-друге, наукове знання інтернаціональне за своєю природою. У 

сучасному світі відбуваються потужні інтеграційні процеси, які не оминають 

наукової сфери і висувають проблему міжнародної стандартизації термінів як 

основи для порозуміння між фахівцями різних країн.  

 По-третє, українська термінологія, яка повинна розвиватися разом із 

термінологіями інших національних мов, має низку специфічних проблем, 

зумовлених історично, гостру потребу у створенні національних 

термінологічних стандартів, термінологічних словників тощо. 

 Термін (від латин. terminus (межа, кінець) - це слово або 

словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи діяльності 

людини. Так, термінами є такі назви, як пінобетон, видатки, мінералізація 

гумусу, брутто - прибуток, вододжерело, господарський механізм. 

 Термінологія – 1)розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому 

значенні все частіше використовують слово термінознавство); 2) сукупність 

термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про 

англійську, польську, російську, українську та ін. термінологію, а також про 

термінологію математичну, економічну, юридичну, хімічну, технічну тощо.  

 Галузеві термінології -- тобто сукупності термінів конкретних галузей-

називають терміносистемами, або термінологічними системами. На чому 

ґрунтується системність термінології? 

 Системність термінології зумовлена двома типами зв’язків, які надають 

множинам термінів системного характеру:  

 логічними зв’язками (якщо між поняттями певної науки існують системні 

логічні зв’язки, а вони є в кожній науці,  то терміни, які називають ці 

поняття, мають теж бути системно пов’язаними); поняття, мають теж бути 

системно пов’язаними);  

 мовними зв’язками (хоча терміни позначають наукові поняття, вони 

залишаються одиницями природної людської мови, а відповідно їм властиві 

всі ті зв’язки, які характерні для загальновживаних слів - синонімічні, 

антонімічні, словотвірні, полісемічні, граматичні, родо-видові і т.д.). 

Академік Реформатський про ці особливості терміна сказав образно: 

“Термін служить двом панам - науці і мові”.  

    Таким чином, термінологія - це не хаотична множина слів, а організована 

на логічному й мовному рівні система спеціальних назв. 

 При всій відмінності й багатогранності сучасних галузей наукового 

знання і властивих їм понять існує ряд спільних ознак, які визначають суть 

терміна як особливої мовної одиниці. Отже, основні ознаки терміна: 
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 Системність. Кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій має 

термінологічне значення. За межами своєї терміносистеми термін може мати 

зовсім інше значення, пор: ножиці цін “розбіжність рівнів і динаміка цін у 

сфері міжнародної торгівлі на окремі групи товарів” і значення 

загальновживаного слова ножиці. 

 Точність. Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати суть 

поняття, яке він позначає: поверхневий іригаційний стік, короткотерміновий 

кредит, чекодавець.  Неточний термін може бути джерелом непорозумінь 

між фахівцями, тому іноді говорять, що науковці спершу домовляються про 

терміни, а вже потім приступають до дискусії. Оскільки нові поняття 

сучасної науки досить складні, то для точного називання їх часто 

використовують багатослівні терміни, наприклад: міжнародна 

фінансово(господарська операція, інфільтраційне живлення приканального 

купола підґрунтових вод поливними водами, Міжнародне товариство 

міжбанківських фінансових телекомунікацій. 

 Тенденція до однозначності в межах своєї терміносистеми. Якщо 

більшістьслів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів - 

однозначні, що зумовлено їхнім призначенням. Проте повністю усунути 

багатозначність (найчастіше двозначність) з терміносистем не вдається.  

 Наявність дефініції. Кожний науковий термін має дефініцію (означення), яка 

чітко окреслює, обмежує його значення. Так, дефініцією терміна 

аудиторський висновок є вислів “документ, що містить результати 

аудиторської перевірки”. 

Деякі термінознавці називають і такі ознаки (або вимоги) до терміна:  

- нейтральність, відсутність емоційно-експресивного забарвлення;  

- відсутність синонімів (справді, розвинена синонімія ускладнює наукове 

спілкування: кольматаж – кольматування - кольматація, жирант - індосант, 

профіцит - прибуток - зиск - вигода);  

- інтернаціональний характер (знаючи терміни-інтернаціоналізми, легко 

спілкуватися з іноземними фахівцями, читати іншомовну літературу, проте їхні 

значення непрозорі і це ускладнює, зокрема, навчальний процес: рамбурсація, 

ампліація, сапропель, польдер, драйвер, лаж);  

- стислість (дуже зручно користуватися короткими термінами, але не завжди 

вдається утворити короткий термін, який би при цьому був ще й точним, 

наприклад: акредитив з платежем на виплат); 

- здатність утворювати похідні, наприклад:  зношення (зношування - 

зношеність - зношуваний; зрошення – зрошування - зрошувальний – зрошувач. 

Проте усе це, вимоги до ідеального терміна, на практиці ж далеко не завжди 

вдається утворити термін, який би відповідав усім вищеназваним вимогам. 

 Способи творення термінів 

 Наукові терміни української мови утворюються такими основними 

способами: 

     Вторинна номінація ( використання наявного в мові слова для називання 

наукового поняття: гідрометричний равлик, споживчий кошик, гальмівний 
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барабан, відплив капіталу, миша комп’ютера, вексельний портфель, брівка 

траншеї, поливне крило. Це найдавніший спосіб термінотворення. 

     Словотвірний (утворення термінів за допомогою префіксів 

(надвиробництво, перезволоженість), суфіксів (підгортальник, оборотність), 

складанням слів і основ (вакуум-помпа, матеріаломісткість, сумішоутворювач), 

скороченням слів (СЕП (система електронних платежів), МК (магістральний 

канал). Цей спосіб термінотворення ( один із найпродуктивніших на всіх етапах 

становлення термінології, включаючи сучасний. 

     Синтаксичний (використання словосполучень для називання наукових 

понять: планування виробництва, капіталодефіцитні країни. Терміни-

словосполучення становлять понад 70% сучасних термінів. Синтаксичний 

спосіб - найпродуктивніший спосіб творення термінів у наш час. 

     Запозичення - називання наукового поняття іншомовним словом: 

контролінг, ліверидж, седиментація, картридж, бюргшафт.  

 Причини запозичання термінів різноманітні:  

 - запозичання терміна разом з новим поняттям: бонус “додаткова 

винагорода”, “додаткова цінова знижка”, “комісійна винагорода”;  

 - паралельне використання власного і запозиченого терміна в різних 

сферах (наприклад, науковій і навчальній): іригація - зрошення; рамбурсувати-                   

повертати борг; процент – відсоток; суфозія – вимивання; імпорт - ввіз;  

 - пошук досконалішого терміна, внаслідок чого паралельно існують 

запозичені і власні терміни: пролонгація (продовження терміну чинності угоди;  

           - відсутність досконалого власного терміна, який би відповідав вимогам 

до терміна: ліквідат - юридична особа-боржник, до якої висунуто фінансові 

вимоги у зв’язку з її ліквідацією.  

 Неоднозначним є і ставлення до запозичених термінів. Деякі 

термінознавці - так звані пуристи - заперечують потребу запозичати терміни з 

інших мов, натомість пропонуючи творити терміни з ресурсів власної мови 

(такі спроби були в німецькій, чеській, російській мовах, у 20-х роках 20 

століття (і в українській). Проте насправді це не завжди вдається. Інші науковці 

розглядають запозичення як об’єктивну реальність мовного життя, але 

вважають, що іншомовних слів у термінології не повинно бути більше 15%, 

оскільки наявність більшої кількості запозичень призводить до втрати 

термінологією національного обличчя.  

 Проте слід негативно оцінювати вживання запозичених слів за наявності 

власних термінів (винагорода (диспач; водозбір – аквілегія; звуження - 

інфлювання (національної валюти))  та паралельне вживання запозичень із тим 

самим значенням з кількох мов (акцептант (лат.) - тросант (нім.); жиро (італ.) - 

індосамет (нім.); ревалоризація (фр.) – ревальвація (лат.)). 

 Загальнонаукова, міжгалузева і вузькогалузева термінологія. Професіоналізми 

і номенклатурні назви 

 Якщо проаналізувати термінологію, яка вживається фахівцями певної 

галузі в наукових текстах, усному професійному мовленні, уводиться в 

словники, то виявимо, що частина термінів використовується лише в цій галузі, 
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а частина, і в інших. Це свідчить про те, що терміни неоднакові за ступенем 

спеціалізації їхнього значення.  

 Залежно від ступеня спеціалізації значення терміни можна поділити на 

три основні групи:  

     загальнонаукові терміни, тобто терміни, які вживаються практично в усіх 

галузевих термінологіях, наприклад: система, тенденція, закон, концепція, 

теорія, аналіз, синтез і т. д. Слід зазначити, що такі терміни в межах певної 

термінології можуть конкретизувати своє значення, пор.: валютна система, 

осушувальна система, теорія економічного ризику. 

До цієї категорії відносять і загальнотехнічну термінологію; 

      міжгалузеві  терміни - це терміни, які використовуються в кількох 

споріднених або й віддалених галузях. Так, економічна наука має термінологію, 

спільну з іншими соціальними, природничими науками, наприклад: 

амортизація, екологічні витрати, санація, технополіс, приватна власність. 

     Вузькогалузеві терміни - це терміни, характерні лише для певної галузі, 

наприклад: лізинг, банківська гарантія, зрошувальна вода, дрена, чип. 

       Безперечно, професійне спілкування неможливе без використання термінів. 

Проте в мовленні фахівців, крім термінів, широко побутують і інші спеціальні 

одиниці - професіоналізми та номенклатурні назви. 

        Професіоналізми - це слова або вислови, притаманні мові людей певної 

професійної групи. Суттєва різниця між термінами і професіоналізмами полягає 

в тому, що терміни - це офіційні наукові назви поняття, а професіоналізми 

виникають як розмовні, неофіційні замінники термінів (платіжка - платіжне 

доручення; вишка - вища математика, пара - дві академічні години) або коли та 

чи інша професія, рід занять не має розвиненої термінології (наприклад, 

рибальство, гончарство і т. д.). Професіоналізми на відміну від термінів, як 

правило, емоційно забарвлені, є переосмисленими словами загального вжитку. 

Вони можуть бути незрозумілі людям, які не належать до певної професії, пор.: 

підвал у мові поліграфістів, бобик, бублик у мові водіїв тощо.  

 Професіоналізми можуть використовуватися в неофіційному 

професійному спілкуванні, проте вони є ненормативними в професійних 

документах, текстах, в офіційному усному мовленні. 

  Номенклатура (від лат. nomenclatura (перелік, список імен) - сукупність 

назв конкретних об’єктів певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Їх 

потрібно відрізняти  від термінів, що позначають абстраговані наукові поняття. 

Номенклатуру становлять іменники та словосполучення, які передають як 

систему назв об’єктів певної науки, так і сукупність назв одиничних об’єктів 

(наприклад, у географічній номенклатурі (Чорне море, Шацькі озера, річка 

Десна), видові назви (у ботанічній лексиці назви дерев: дуб, смерека, ялина). 

Існує номенклатура медична, мовознавча, хімічна, економічна (пор. термін 

валюта і номенклатурні назви долар, євро, крона, песо і т. д.), технічна 

(пор.термін борознороб-щілиноріз і номенклатурні назви ДЩН-1, ДЩН-2, 

ДЩН-3). 
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Кодифікація і стандартизація термінів. Алгоритм укладання термінологічного 

стандарту 

 Термінологія може виконувати свої основні функції -позначати наукові 

поняття і задовільняти потреби спілкування фахівців, у тому випадку, якщо 

вона буде загальноприйнята, унормована, відповідатиме вимогам до термінів.  

 Кодифікація термінів - це систематизація термінів у словниках, 

довідниках, що орієнтують мовців на правильне їх використання. 

 Сьогодні в Україні видається велика кількість словників з різних галузей 

знань. Це в основному словники таких типів: перекладні, енциклопедично-

довідкові, тлумачно-перекладні. 

 Стандартизація термінології - це вироблення термінів-еталонів, термінів-

зразків, унормування термінології в межах однієї країни, якщо це національний 

стандарт або в межах групи країн, якщо це міжнародний стандарт. 

Стандартизована термінологія є обов'язковою для вживання в офіційних 

наукових, ділових, виробничих текстах. 

 На цей час в Україні розроблено понад 600 державних стандартів. Через 

кожні п’ять років їх переглядають і уточнюють. 

 Як же створюють термінологічний стандарт? 

 Термінологічний стандарт укладають за таким алгоритмом: 

 1) систематизація понять певної галузі науки чи техніки; поділ їх на 

категорії (предмети, процеси, якості, величини тощо); розмежування родових та 

видових понять; 

 2) відбирання усіх термінів галузі, узятої для стандартизації (терміни 

вибирають зі словників різних років видання, статей, підручників, періодики, 

рукописів та ін. джерел); 

 3) поділ термінів на групи: а) вузькогалузеві терміни; б) міжгалузеві;                                           

в) загальнонаукові (загальнотехнічні); стандартизації повинні підлягати лише 

вузькогалузеві терміни); 

 4) вибирання із групи термінів-синонімів нормативного терміна (інші 

терміни подають також, але з позначкою “нерекомендований”); 

 5) підбирання еквівалентів англійською, німецькою, французькою, 

російською мовами з відповідних міжнародних стандартів; 

 6) формулювання українською мовою означення (дефініції) поняття;  

 7) рецензування стандарту фахівцем та мовознавцем.  

 У готовому вигляді стаття стандарту має таку будову:  

1) назва поняття українською мовою;  

2) скорочена форма терміна;  

3) недозволений (нерекомендований) синонім;  

4) родове поняття;  

5) видове поняття;  

6) еквіваленти англійською, німецькою, російською, французькою мовами;  

7) дефініція (означення);  

8) формула або схема. 
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Лексико-граматична характеристика термінів. Науково-технічні 

терміни 

        Терміни-слова, терміни-словосполучення, символи-слова, терміни-

іменники, терміни-дієслова, терміни-прикметники, терміни-речення, терміни-

прислівники 

     При визначені терміна підкреслюють його функціонально-смисловий бік, бо 

термін за вимогами, що до нього визначаються, має стосуватися одного 

поняття: 

     термін - це слово або словосполучення з історично умотивованим чи умовно 

закріпленим значенням, що відбиває одне поняття у спеціалізованій галузі 

знання чи виробництва; 

    термін як мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної 

галузі науки або техніки; 

     термін - це емоційне нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається 

для точного вираження понять та назв предметів; 

    термін – це слово або словосполучення, яке служить для чіткого вираження 

поняття, специфічного для якої-небудь галузі знання, виробництва або 

культури, та яке обслуговує комунікативні потреби в цій сфері діяльності 

людини; 

     термін - це лексико-номінативна одиниця мови, що співвідноситься з 

поняттям спеціальної професійної сфери. Виділяють три точки зору на цю 

проблему: 

 По-перше, терміни мають те лексичне значення, яке і означають; 

  по-друге, терміни мають лексичне значення, яке є тим самим поняттям; 

  по-третє, терміни збігаються з поняттям і не мають лексичного значення. 

Зрештою, всі вони мають право на існування, оскільки, говорячи про 

семантичну структуру слова-терміна, ми говоримо про структуру його 

(терміна), внутрішню форму. 

Науково-технічний термін – це слово або словосполучення, що називає 

загальне поняття теорії науково-технічної галузі знання чи діяльності. Як 

науково-технічні терміни використовуються мовні одиниці, створені 

спеціально або запозичені для цієї галузі знання (гайкоріз, комутатор, 

малолітражний, шліхтувати), і загальновживані слова в особливій функції 

(ковпак, наварювати, надійність). Значення науково-технічного терміна – 

вербальне висловлювання, яке називає істотні ознаки загального наукового 

поняття, установлюється внаслідок свідомої домовленості, закріплюється в 

термінологічних словниках тлумачного типу і, як у загальновживаного слова, 

складається з ієрархічно організованої сукупності семантичних компонентів 

(спільних і відмінних сем). Поняття і значення терміна не тотожні, бо значення 

терміна за обсягом менше від поняття. Постійні зміни у змісті та обсязі понять 

науково-технічної сфери зумовлюють розвиток значень відповідних термінів. 

Залежно від сутності зв’язку термінологічних одиниць з поняттями можна 

говорити про різні вияви семантичних відношень в УНТТ, тому проблема 

співвідношення значення терміна й поняття відіграє важливу роль для 
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дослідження цих відношень. Значення терміна й лексичне значення слова – це 

категорії однорідні, але не тотожні, оскільки значення терміна пов’язане не 

лише з науковим поняттям, але й зі значеннями інших термінів у межах певної 

термінології, семантично чітко визначене та засвоюється під час професійної 

діяльності. 

Науково-технічну сферу пізнання та діяльності обслуговує спеціальна 

лексика, до складу якої належать терміни, номенклатурні знаки, 

професіоналізми, жаргонізми. Номенами в науково-технічній сфері людської 

діяльності є найменування конкретних предметів. У роботі схарактеризовано 

номенклатурні одиниці двох типів: 1) назви машин, верстатів, пристроїв, 

приладів, деталей, знарядь праці та їхніх частин, матеріалів і речовин; 2) назви 

серій, моделей, типів конструкцій, марок машин, приладів, деталей, видів 

матеріалів і речовин, назв виробників і науково-дослідних установ тощо. До 

аналізу семантичних відношень в УНТТ залучено номени першого типу, які 

фіксуються в термінографії у великій кількості, номени ж другого типу не 

прийнято подавати у словникових працях, тому їх відмежовано від 

аналізованих одиниць. Від термінів УНТТ відокремлено також професіоналізми 

(“домашній аналіз”, “мокре зварювання”, “політ труб”) і жаргони (“у 

свердловині макарони”, “хлопчик - дівчинка”) через ненормативність 

уживання, стилістичну маркованість, наявність емоційно-експресивного 

забарвлення та через відсутність їх у словникарських працях. 

Для номінації понять науково-технічної термінології використовуються 

терміни-слова й терміни-словосполучення, а також терміни зі словесно-

символічним планом вираження (в-латунь, д-деревина). Терміни-слова – це 

мовні одиниці здебільшого іменникової природи (кристалічність, кріплення, 

токар-револьверник), хоча вони можуть бути виражені прикметниками 

(рудоплавильний, шарнірний) та дієсловами, зокрема дієприкметниками 

(литий, штампувати). У термінології поширені також абревіатури (ОЗП – 

оперативний запам’ятовувальний пристрій, ТЕЦ – теплоелектроцентраль). 

Складність понять науково-технічної галузі, потреба точних, умотивованих, 

однозначних одиниць зумовлюють домінування термінів-словосполучень, що 

формуються за різними твірними моделями і бувають дво- або 

багатокомпонентними (дифузійне зварювання, трансформатор тиску; 

каротажний свердловинний підйомник, пам’ять з прямим доступом, пропускна 

здатність каналу зв’язку, пульт управління превенторами, час початку 

тужавіння тампонажного розчину). 

Терміни-словосполучення поділяються на три типи. 

До першого типу належать терміни-словосполучення, компонентами яких 

є самостійні слова, які можуть вживатися окремо і які зберігають своє значення: 

гальмо, прилад. 

До другого типу відносяться такі терміни-словосполучення, які мають 

один із компонентів технічний термін, а другий - загальновживаної лексики. 

Компонентами такого типу можуть бути два іменники, або іменник і 

прикметник. Цей спосіб утворення науково-технічних термінів більш 
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продуктивний, ніж перший, де два компоненти є самостійними термінами: 

зворотній зв'язок 

До третього типу відносяться терміни-словосполучення, обидва 

компоненти яких являються собою слова загальновживаної лексики і тільки 

сполучення цих слів є терміном. 

Терміни-слова (вони виражені єдиним словом: ембріон, цемент, бетон, 

графіт, рак) 

Терміни-словосполучення (серед них розрізняють: а) вільні 

словосполучення (атомна електростанція, космічна швидкість, радіолокаційні 

установки і т.д.), де кожний з компонентів - термін, що може вступати в 

двосторонній зв'язок; б) зв'язані словосполучення, де ізольовано взяті 

компоненти можуть і не бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термін-

словосполучення: мертва вода, важка вода, радіоактивний йод, мислячий робот 

і т.д.) 

Багатокомпонентні терміни (такі терміни можуть бути три-, чотири- і 

більше компонентними і представлені вони в значно меншій кількості: 

відкритий розпад радіоактивних елементів, рівняння руху машин, діставати 

дози опромінювання та ін.). 

Незалежно від того яким є термін - багатокомпонентним сполученням чи 

виступає в якості терміна-словосполучення чи терміна-слова, омонімія 

поширюється на кожен з них. 

 

Практичний блок 

Завдання 1. Підготуйте матеріали до словника фахової лексики (50-70 слів-

термінів). Словникову статтю подавайте за принципом статті тлумачного 

словника термін (із позначенням наголосу), походження (у квадратних дужках), 

тлумачення. 

Взірець: ембарго [ісп. етЬаг§о - накладення арешту, заборона] — юр. 1) 

заборона ввезення або вивезення чого-небудь (яких-небудь товарів, цінностей); 

2) затримання майна (переважно суден і вантажів), яке належить іноземній 

державі. 

Матеріали оформіть у друкованому варіанті (Тітез №\¥ Котап, розмір шрифта - 

14, міжрядковий інтервал - 1,5). 

 

Тема 6 «Анотування і рецензування наукових текстів 

      Анотування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, 

мета якого – отримання характеристики документа, що розкриває логічну 

структуру і зміст. Анотації використовуються для стислої характеристики 

наукової статті, монографії, дисертації тощо, а також у видавничій, 

інформаційній та бібліографічній діяльності. 

     Анотації виконують дві основні функції: 

 Сигнальну (подається важлива інформація про документ, що дає можливість 

встановити основний його зміст і призначення, вирішити. Чи варто 

звертатися до повного тексту праці0; 
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 Пошукову (анотація використовується в інформаційно-пошукових. Зокрема, 

автоматизованих системах, для пошуку конкретних документів). 

      Анотація складається з двох частин: бібліографічного опису і власне тексту. 

      За функціональним призначенням анотації бувають довідкові та 

рекомендаційні. 

      Довідкова анотація уточнює заголовок і повідомляє відомості про автора. 

Зміст. Жанр та інші особливості документа. Що відсутні в бібліографічному 

описі. 

     Рекомендаційна анотація покликана активно пропагувати, зацікавлювати, 

переконувати в доцільності прочитання документа, тому в рекомендаційних 

анотаціях є дидактична спрямованість, педагогічні рекомендації. Методичні 

поради тощо, за обсягом вони ширші, аніж довідкові. 

     За обсягом та глибиною розрізняють анотації описові та реферативні. 

     Описові анотації, узагальнено характеризуючи зміст первинного документа 

і подаючи перелік основних тем. Що в ньому відображені, відповідають на 

питання: про що повідомляється у документі? 

      Реферативні анотації не тільки подають перелік основних тем, а й 

розкривають їх зміст. Вони відповідають на два питання: про що 

повідомляється в основному документі? що саме з цього приводу 

повідомляється? 

РЕЦЕНЗІЯ 

          Важливим жанром наукової комунікації є рецензія. Автор її фахівець, 

учений тієї ж галузі або спорідненої, до якої належить і рецензована наукова 

стаття, монографія, підручник і навчальний посібник, кваліфікаційна робота та 

дисертація. Рецензія передбачає аналіз та оцінювання певного твору (наукової 

праці), критичний розбір, рекомендацію до захисту чи друку, проведення 

наукового обговорення й діалогу. 

      Рецензія - критичний відгук (містить аналіз і оцінку) наукового керівника 

(консультанта), офіційних опонентів, провідної установи під час захисту 

кваліфікаційної роботи, кандидатської чи докторської дисертацій. 

Реквізити: 

1. Назва виду документа. 

2. Заголовок (містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, 

рік публікації, назву видавництва). 

3. Текст. 

4. Підпис рецензента. 

5. Дата. 

6. Засвідчення підпису печаткою або спеціальним штампом (за потреби). 

         Рецензія - документ, який передбачає коментування основних положень 

рецензованої праці (тлумачення думки автора, висловлення особистого 

ставлення до поставленої проблеми); узагальнену аргументовану оцінку; 

висновки про значення аналізованої праці. 

Типовий план написання тексту рецензії 

1. Об'єкт і предмет аналізу. 
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Актуальність теми. 

Короткий зміст. 

Формулювання основної тези. 

Загальна оцінка. 

Недоліки, хиби, огріхи праці. 

Висновки. 

Об'єктом оцінювання є повнота, глибина, всебічність розкриття теми; новизна 

та актуальність поставлених завдань і проблем; коректність аргументації і 

системи доказів; достовірність результатів; переконливість висновків. 
 
 

Практичний блок 

Завдання 1. Напишіть описову анотацію до одного з фахових видань Подайте 

ключові слова 

Завдання 2. Запишіть текст анотації ВІДПОВІДНО ДО норм сучасної літера- 

турної мови. Укажіть на характер помилок 

       Ця стаття рекомендується фахівцям, які бажають досягти успіху в своїй 

діяльності. Дуже корисна буде та інформація котру дає не тільки автор, а й 

авторитетні підприємці, які користуючись своїм досвідом допомагають 

реалізувати себе. Але не тільки хороші знання і досвід допоможуть у 

формуванні власного іміджу, потрібно дбати і про психологічне здоров'я і про 

зовнішній вигляд. За допомогою чітко сформованої активної життєвої позиції і 

знання про самопрезентащю, вміння нею користуватися, допоможуть. Вам 

досягти успіху в житті. 

Завдання 3. Проаналізуйте одну зі статей наукового часопису вашого фаху за 

планом 1) КОМПОЗИЦІЙНІ частини, 2) спрямованість змісту статті (наукова, 

практична, науково-практична, полемічна, інформаційна), 3) мовні засоби. 

Напишіть рецензію на цю статтю. 

 

Тема 7 «Основи науково-технічного перекладу» 

 Суть і види перекладу 

Розвиток науки і техніки в наш час неможливий без обміну спеціальною 

інформацією, що з’являється в різних країнах у наукових періодичних 

виданнях, спеціальних бюлетенях, патентній літературі тощо. 

Переклад - 1) процес відтворення письмового тексту чи усного вислову 

засобами іншої мови; 2) результат цього процесу. 

Процес перекладання – це цілеспрямований процес, який охоплює такі етапи:  

1) зорове чи слухове сприймання інформації чужою мовою, усвідомлення її 

змісту; 

2) аналіз інформації мовою оригіналу і синтез рідною мовою;  

3) відтворення змісту рідною мовою. 

 Оскільки переклад – це передавання змісту того, що було висловлено, то 

перекладаються не слова, граматичні конструкції чи інші засоби мови 

оригіналу, а думки, зміст оригіналу. Згідно з теорією перекладу, неперекладних 

матеріалів не існує – є складні для перекладу тексти. Труднощі під час 
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перекладання пов’язані, по-перше, з недостатнім знанням мови оригіналу, по-

друге, з недостатнім знанням суті предмета, по-третє, з недостатнім знанням 

мови, якою перекладають, або з відсутністю в цій мові готових відповідників 

для висловлення того, що вже було висловлено засобами мови оригіналу. 

 Види перекладу: 

1. За формою переклад поділяють на усний  і письмовий.  

 Усний переклад використовують для обміну інформацією під час особистого 

контакту фахівців у процесі укладання контрактів, на виставках, міжнародних 

науково-технічних конференціях, симпозіумах, на лекціях,  під час доповідей 

тощо. На відміну від письмового перекладу усний роблять негайно, не маючи 

можливості користуватися довідковою літературою. 

 Усний переклад може бути послідовним або синхронним. 

 Послідовний переклад відомий з давніх часів, це усний переклад 

повідомлення з однієї мови іншою після його прослуховування. Важливо, щоб 

переклад відбувався в паузах після логічно закінчених частин, щоб був 

зрозумілий контекст, у якому вживається те чи інше слово. 

 Синхронний переклад робить перекладач-професіонал практично 

одночасно з отриманням усного повідомлення.  

2. За способом перекладу розрізняють буквальний і адекватний переклад. 

 Буквальний переклад називають також дослівним, у такому перекладі 

можуть зберігатися порядок слів та граматичні конструкції, невластиві мові, 

якою перекладають, напр.: 

Ваш проект самый интересный. – Ваш проект самий цікавий (треба – 

найцікавіший). 

Я считаю, что Вы правы. – Я рахую, що Ви праві (треба – Я вважаю, що Ви 

маєте рацію). 

 Адекватний переклад точно передає зміст оригіналу, його стиль, при цьому 

відповідає всім нормам літературної мови, напр.: 

Клиент проживает по адресу...  - Клієнт мешкає за адресою ... 

Предоставленные бумаги к делу не относятся. – Подані папери не стосуються 

справи. 

 3. За змістом виділяють такі основні різновиди перекладу: 

 а) суспільно-політичний, який передбачає усне чи письмове відтворення 

засобами іншої мови суспільно-політичних матеріалів: виступів та заяв 

політичних діячів, інтерв’ю, матеріалів брифінгів, прес-конференцій, 

дипломатичних документів, наукових праць з політології, соціології тощо; 

 б) художній, тобто переклад творів художньої літератури (поезія, проза, 

драма). Художній переклад дає змогу кожному народові долучитися до скарбів 

світової літератури, а також сприяє популяризації національної культури. 

Твори світової класики українською перекладали Леся Українка, Іван Франко, 

Микола Зеров, Борис Тен, Максим Рильський, Микола Лукаш, Григорій Кочур 

та багато інших. В Україні існує премія за кращий переклад імені Максима 

Рильського; 

 в) науково-технічний (технічний).                                          
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 Особливості технічного перекладу 

Технічний переклад – це переклад, використовуваний для обміну науково-

технічною інформацією між людьми, які спілкуються різними мовами. Загалом 

науково-технічну інформацію можна розподілити на такі основні потоки: 

1) патентна література, що є основною формою обміну, адже все нове в 

галузі науки й техніки оформляють у вигляді патенту і його виробничих форм; 

2) науково-технічна періодика (галузеві бюлетені, що містять реферати, 

анотації, назви; галузеві науково-технічні журнали, що містять дискусійні, 

проблемні, звітні статті спеціального характеру; бібліографічні покажчики з 

назвами винаходів і предметів промислової продукції, що також містять 

анотації і тематичні огляди робіт з певної галузі); 

3) неперіодичні видання (книги, інструкції, рекламні матеріали тощо). 

Порівняно з іншими видами перекладу технічний переклад має певні 

особливості: 

- тексти насичені термінами, отже, для якісного перекладу потрібна 

термінологічна підготовка перекладача); 

- тексти містять спеціальну інформацію (часто – якісно нову і майже 

нікому невідому), тому перекладач повинен мати спеціальну базову 

підготовку або бути обізнаним у певній галузі виробництва (вивчати 

фахову літературу, стежити за новою інформацією, консультуватися з 

досвідченими фахівцями); 

- науково-технічна інформація, як правило, оформляється в письмовому 

вигляді. 

Види технічного перекладу: 1) усний (послідовний та синхронний);                             

2) письмовий (повний, реферативний, анотаційний). 

Повний технічний переклад – основний вид технічного перекладу, який 

складається з таких етапів:  

а) читання всього тексту з метою усвідомлення змісту;  

б) поділ тексту на закінчені за змістом частини, переклад їх;  

в) стилістичне редагування повного тексту (слід обробити текст відповідно 

до норм літературної мови, усунути повтори, усі терміни і назви мають бути 

однозначними, якщо думку можна висловити кількома способами, перевагу 

слід віддати стислому, якщо іншомовне слово можна без шкоди для змісту 

замінити українським, то варто це зробити);  

г) переклад заголовка, який має передавати суть змісту оригіналу і 

враховувати всі його особливості (саме за заголовком фахівці найчастіше 

відбирають потрібні матеріали). 

Реферативний переклад – 1) письмовий переклад заздалегідь відібраних 

частин оригіналу, що складають зв’язний текст; 2) виклад основних положень 

змісту оригіналу, що супроводжується висновками й оцінкою. Реферативний 

переклад у 5-10 і більше разів коротший за оригінал. 

Робота над першим різновидом реферативного перекладу складається з таких 

етапів:  
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а) ознайомлення з оригіналом; при потребі – вивчення спеціальної 

літератури;  

б) виділення в тексті основного і другорядного (відступи, повтори, 

багатослівність, екскурси в суміжні галузі тощо);  

в) перечитування основної частини, усування можливих диспропорцій, 

нелогічності; 

г) переклад основної частини, зв’язний і логічний виклад змісту оригіналу. 

Робота над другим різновидом реферативного перекладу відбувається за 

такою схемою:  

а) докладне вивчення оригіналу;  

б) стислий виклад змісту оригіналу за власним планом;  

в) формулювання висновків, можливе висловлення оцінки. 

Анотаційний переклад – це стисла характеристика оригіналу, що являє 

собою перелік основних питань, іноді містить критичну оцінку. Такий переклад 

дає фахівцеві уявлення про характер оригіналу (наукова стаття, технічний опис, 

науково-популярна книга), про його структуру (які питання розглянуто, у якій 

послідовності, висновки автора), про призначення, актуальність оригіналу, 

обґрунтованість висновків тощо. Обсяг анотації не може перевищувати 500 

друкованих знаків. 

 Автоматизований (комп’ютерний) переклад 

Переклад - вид інформаційної діяльності, потреба в якому щорічно 

збільшується на 15%, тому актуальним сьогодні є пошук раціональних шляхів 

вирішення проблеми швидкого та значного за обсягом перекладу. Цю проблему 

може розв’язати автоматизований (інші назви - комп’ютерний, або машинний) 

переклад.  

Ідея автоматизованого перекладу виникла ще в 1924 р., а 1933 року 

радянському інженерові П.Смирнову-Троянському було видано патент на 

машину для перекладання, яка працювала за принципом зіставлення 

механічним способом відповідників з різних мов. Машинний переклад у 

сучасному розумінні цього терміна вперше було зроблено 1954 року в 

Джорджтаунському університеті. Сьогодні створено багато експериментальних 

і практичних систем автоматичного перекладу, напр., системи SYSTRAN, 

LOGOS, ALPS, METAL, GETA, EUROTRA тощо, до яких входить понад 15 

версій для різних пар мов.  

У процесі перекладання комп’ютер працює на різних мовних рівнях: 

розпізнає графічні образи, робить морфологічний аналіз і переклад слів і 

словосполучень, аналізує синтаксис тексту (словосполучення і речення), 

проводить семантичні (смислові) перетворення, що забезпечує змістову 

відповідність уведеного й отриманого речення або тексту. Без розуміння 

„поведінки” слова в тексті, без аналізу контексту (оточення) певного слова та 

аналізу речення не може бути ніякого перекладу. Перекладання тексту з однієї 

мови іншою є важким завданням для комп’ютера, оскільки вимагає не заміни 

слів однієї мови словами іншої, а відтворення думок у повному обсязі, з усіма 
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відтінками. Тому проблема створення систем досконалого машинного 

перекладу є частиною проблеми створення штучного інтелекту. 

Сучасні програми комп’ютерного перекладу можна з успіхом 

використовувати, проте перекладений текст слід перевірити, звернувши 

особливу увагу на переклад власних назв, термінів, мовних реалій (гордіїв 

вузол), слів у непрямому значенні та багатозначних, паронімів (пор. рос. і укр. 

луна), омонімів (английский смог може бути перекладено, напр., як англійський 

зміг), граматичних форм (человек мог – людина міг). 

Особливості редагування наукового тексту 

Редагування (від лат. Redactus—приведений у порядок) – це аналіз, 

перевіряння та виправлення будь-якого тексту.  

Редагують наукові тексти за законами логіки. Редагуючи текст, наобхідно 

пам’яти основні вимоги, які висувають до доказів як особливої форми думки, а 

саме: 

 Чітке формулювання тези й аргументів; 

 Формулювання тези під час доказів залишається незміним; 

 Теза і аргументи не повинні суперечити один одному; 

 Як аргумент використовувати положення, правдивість яких не викликає 

сумніву; 

 Докази повинні бути повними й достатніми. 

Редагування наукового тексту здійснюють у три етапи: 

1. Первинне ознайомлення з текстом документа. Перед тим, як 

розпочати редагування тексту, слід прочитати його повністю. Під час першого 

прочитання не бажано вносити правки, проте можна зробити помітки на 

берегах чи фіксувати побіжні зауваження на окремому аркуші паперу. 

2. Перевірка фактичного матеріалу. На цьому етапі доцільно 

перевірити правильність та вірогідність поданих відомостей, продумати, чи 

достатньо фактичного матеріалу для пеаного тексту. 

3. Власне редагування матеріалу. Цей етап вимагає мовної корекції:  

виправлення помилок. Правки в тексті роблять синім або чорним чорнилом. 

Слова, цифри в тексті мають бути чіткими та охайними. Виправлений текст 

треба передрукувати, ще раз вичитати. 

Прийоми виділення окремих частин тексту 

         Для виділення в тексті окремих слів або частин можна порекомендувати 

чотири способи: 

1.Великими  літерами. Цей спосіб слугує для виділення окремих слів. 

2. Роздрідженням оформляють окремі слова й короткі фрази. Коли слово 

подають розріджено, то після кожної літери роблять проміжок в один знак, а 

між словами й текстом – відступ у 2-3 знаки, щоб слова відділялися. Розділові 

знаки після таких слів ставлять на відстані одного знака, а наступне слово 

починають через 2-3 знаки. 

3. Підкреслення – найзручніший спосіб виділення окремих слів і фраз. Лінію 

підкреслення починають під першою, а закінчують під останньою буквою 

слова, яке виділяють, включаючи лапки й дужки; розділовий знак, що стоїть 
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після слова, не підкреслюють. Ціле речення треба підкреслювати суцільною 

рискою, починаючи від першої букви й закінчуючи останньою буквою речення. 

4. Курсивом виділяють слова, речення, частини тексту. Цим способом 

переважно послуговуються, коли текст набирають на комп’ютері. 

 

Практичний блок 

Завдання 1. Перекладіть поданий нижче текст двома способами: а) власний 

переклад з використанням словника; б) машинний переклад. Порівняйте обидва 

варіанти. Зробіть висновки 

         Вербальный имидж: — мнение, формируемое в процессе речевого 

общения (устного или письменного). В О Ключевский говорил ≪Уметь 

разборчиво писать --  первое привило вежливости≫. Теоретики предлагают 

способы формирования вербального имиджа: ≪разговаривать, а не говорить≫, 

≪говорить то, что хотят услышать≫, ≪провоцировать улыбку≫, 

использованную речь, ободряемую обществом. 

        Если существуют проблемы с речью, вызывающие барьеры в речевом 

общении (неумение ясно и четко излагать мысли в беседе), следует избегать 

экспромтом в устной речи, тщательно готовиться к встрече с собеседником. На 

становление позитивного вербального имиджа влияют темп, выразительности, 

четкость устной речи. Опросы молодых людей, проведённые в прямом эфире 

телевидения, показали, что ни благоприятные внешние данные, ни богатство не 

могут сделать имидж невест привлекательным, если девушки беспомощны в 

вербальном общении. Умение общаться рождает взаимную нежность, счастье 

взаимного преодоления невзгод в жизни. 
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 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 
МОДУЛЬ НАР 

Змістовий модуль 1 (25 балів) 
Т1 Т1 Т2 Т2 Т3 Т3 Т4 ПМК 1 
 
ПР1 

 
ПР2 

 
ПР3 

 
ПР4 

 
ПР 5 

 
ПР6 

 
ПР7 

 
ПР8 

2 2 2 2 2 2.5 2.5 10 
 

МОДУЛЬ НАР 
Змістовий модуль 2 (25 балів) 

Т1 Т1 Т2 Т2 Т3 Т3 ПМК2 

ПР 9 ПР10 ПР11 ПР 12 ПР 13 ПР 14 ПР15 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 
 
 
 

МОДУЛЬ САМОСТІЙНА РОБОТА 
(20 балів) Екзамен 

100 
 

ПСР 
 

 
2 бали за Т1 

3 бали за Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7  
30 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Питання для підсумкового контрою 

1.Наведіть приклад тексту художнього стилю. Доведіть і обґрунтуйте свою 

думку. 

2. Напишіть складну внутрішню заяву на ім'я директора інституту. Розмістіть 

на заяві резолюцію, візу. 

3.Обгрунтуйте основні риси офіційно-ділового стилю. 

4.Складіть документ за поданим формуляром. 

Назва виду документа, порядковий номер, назва зборів, назва установи, 

дата, порядок денний, текст, підпис. 

5.Визначити поняття ділового стилю мовлення, його призначення та 

найважливіших особливостей. 
6. Оформте документ, у якому йдеться про ваш досвід роботи, освіту 

і метою укладання якого є заміщення вакантної посади. 

7. Визначити поняття про документ, як основний вид ділового тексту. 

8.Напишіть проект наказу про нагородження туристичними путів- 

ками кількох студентів за особливі успіхи у громадській, науковій 

роботі. 

9. Проаналізувати загальні вимоги до публічного виступу. 

10. Прочитайте документ. З'ясуйте відсутні реквізити, відредагуйте 

текст та запишіть, дотримуючись правил оформлювання. 

Довідка 

Дана довідка видана для підтвердження того, що Щуревський С. А. дій- 

сно проживає і зареєстрований в м. Броварах по адресу: бул. Незалежності, 

7, кв.15. 

Вона видається по місцю вимоги. 

Начальник ЖЕКу М. С. Левчук (підпис) 

11. Визначити поняття про бланк і державний стандарт на оформлення 

документів. 

12. Проаналізувати автобіографію як документ особистого характеру. Скласти 

автобіографію. 

13.Розкрийте зміст поняття «спілкування». Дайте характеристику основним 

функціям спілкування. 

14.Проаналізувати атестаційну характеристику, як документ, написати 

атестаційну характеристику. 

15.Дайте характеристику основним видам і формам спілкування 

16. Службовий лист як документ. Які виділяють листи за функціональними 

ознаками? 

17. Назвіть основні етапи спілкування 

18. Визначити поняття про акт ліквідації малоцінного інвентаря. Складіть 

документ. 

19. Дати оцінку індивідуальному стилю мовлення. 

20. Розписка як документ. Написати розписку приватного характеру. 

21. Проаналізувати процес підготовки до публічного виступу. 

22. Визначити поняття протокол. Написати протокол. 
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24. Дайте характеристику основним жанрам публічного виступу 

25. Розпорядження як документ. Написати розпорядження. 

261. Презентація як різновид публічного мовлення 

27. Написати пояснювальну записку, дати оцінку цьому документу. 

28. Дайте характеристику основним видам запитань. 

29. Написати довідку і проаналізувати цей документ. 

30. Особливості та структура наукового тексту. 

31. Проаналізувати види заяв. Визначити поняття заяви як документа. Написати 

складну заяву. 

32. Як відбувається процес стандартизації в межах терміносистеми? 

33. Визначити основні відмінності між приватною і службовою розписками. 

Написати розписку службового характеру. 

34.Що таке конспект та тези? Чим вони різняться? 

35. З'ясувати поняття про витяг з протоколу. Написати цей документ. 

36. Що таке відгук, рецензія? Які їх спільні та відмінні риси? 

37. Проаналізувати характеристику, як документ.  

38. Пояснити, що включає в себе процес підготовки публічного виступу? 

39. Визначити, за якими ознаками автобіографію ми відносимо до документів 

особистого характеру. Написати автобіографію. 

40. Що таке реферат? Які є види рефератів? 

41. Дати оцінку протоколу як документу. Написати протокол. 

42. Проаналізуйте основні способи творення термінів. 

43. Пояснити, що таке реквізити документів. Обгрунтувати свою відповідь. 

44. Скласти і проаналізувати акт, як діловий папір. 

45. Визначити, як розподіляються документи за походженням, формою тощо. 

46. Проаналізувати резюме як документ.Написати резюме. 

47. Шо таке термін? Які його характерні ознаки та основні вимоги? 

48. Написати і проаналізувати складну заяву. 

49. З'ясувати поняття про стилі сучасної української мови, основні ознаки 

наукового стилю. 

50. Пояснити, що таке реквізити документів. Обгрунтувати свою відповідь. 

51. Скласти і проаналізувати витяг з протоколу, як діловий папір. 

52. Визначити поняття публіцистичного стилю мовлення, його призначення та 

найважливіших особливостей. 

53. Обгрунтувати вимоги до складення наказу як найважливішого розпорядчого 

документа. Написати наказ. 

54. Визначити поняття офіційно-ділового стилю мовлення, його призначення та 

найважливіших особливостей. 
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