
Державний комітет зв’язку та інформатизації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С.Попова

Кафедра української та російської мови

ПРОГРАМА, ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з курсу „ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”
для студентів заочної форми навчання

(система дистанційного навчання)

ЗАТВЕРДЖЕНО
методичною радою

ОНАЗ ім. О.С.Попова
Протокол № 8

від  09 березня 2004 р.

Одеса 2004



Карпова С.А., Сокольницька Л.О.2

Составители: Карпова С.А., Сокольницька Л.О.

Посібник являє собою програму курсу “Ділова українська мова” та
методичні вказівки студентам заочної форми навчання. Зазначена також
тематика контрольних робіт, методичні рекомендації до написання реферату та
питання для самоконтролю.

Посібник розрахований для студентів заочної форми навчання. Можна
використовувати й при самостійній роботі студентів усіх форм навчання.

Редактор – Кодрул Л.А.
Комп’ютерне  макетування – Кірдогло Т.В.

СХВАЛЕНО
на засіданні

кафедри філософії
та українознавства

протокол  № 4
від  18 грудня 2003 р.



ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 3

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ „ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА” 4

ІІ. ПРОГРАМА КУРСУ „ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”
а) тематичний план лекцій
б) тематика практичних занять

6
6
6

ІІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
      НАВЧАННЯ ПО ВИВЧЕННЮ КУРСУ „ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА
      МОВА” ТА ПІДГОТОВКИ  КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 7

IV. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ
     „ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

9

V. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 12

VI. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 13

VII. ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ „ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА” 15



Карпова С.А., Сокольницька Л.О.4

І. ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ „ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

№
п.п. Теми занять Кількість

годин
1 Функціональні стилі української літературної мови.

Українська абетка. Правопис префіксів 2 години

2 Діловий стиль – один з функціональних стилів
української літературної мови.
Складні випадки перекладу. Російський прийменник
по й відповідні йому українські прийменники за, з, на,
через, після, у, для

2 години

3 Призначення та класифікація ділових документів.
Чергування голосних. Порівняльна характеристика
однокорінних російських та українських слів

2 години

4 Граматичні особливості ділової мови.
Іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово
в діловому мовленні

4 години

5 Синтаксичні особливості ділової мови.
Прості й складні речення, дієприкметникові та
дієприслівникові звороти

4 години

6 Заява.
Види заяви. Визначення та реквізити заяви. Правопис
українських прізвищ, імен та імен по батькові,
особливості їх відмінювання

2 години

7 Автобіографія.
Визначення та реквізити. Чергування приголосних
при відмінюванні та словотворенні. Складні випадки
перекладу

2 години

8 Резюме.
Види резюме. Визначення та реквізити. Велика літера
в назвах установ, організацій, підприємств тощо;
абревіатури

2 години

9 Доповідна записка.
Визначення та реквізити. Вставні слова та
словосполучення. Прикметник, ступені порівняння
прикметника. Правопис суф. -ен-, -енн-

2 години

10 Довідка.
Види довідки, її визначення та реквізити. Подвоєння
та подовження приголосних. Складні випадки
перекладу

2 години
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№
п.п. Теми занять Кількість

годин
11 Розписка.

Вивчення та реквізити розписки. Типи розписок.
М’який знак. Апостроф

2 години

12 Довіреність.
Види довіреності, її визначення та реквізити.
Випадіння приголосних у корені слова та спрощення
в суфіксах прикметників

2 години

13 Функціональний стиль наукової та технічної
літератури.
Загальна характеристика функціонального стилю
наукової та технічної літератури:  методи викладення
матеріалу і система мовних засобів. Структурні
особливості наукового тексту: а) логічна схема
наукового дослідження (оформлення наукової
роботи); б) композиція;  в) рубрика

4 години

14 Анотація.
Визначення та суть анотації. Структура анотації,
вимоги до складання анотації. Мовні стандарти –
кліше для анотування, написання анотації

4 години

15 Рецензія (відгук).
Визначення та складові елементи рецензії. Мовні
стандарти – кліше для рецензування. Написання
рецензії

4 години

16 Реферат.
Визначення реферату, види рефератів. Структура та
зміст реферату. Вимоги до складання реферату. Мовні
стандарти – кліше для реферування. Написання
реферату

6 годин

17 Курсове проектування.
Мета та задачі. Оформлення курсового проекту.
Підготовка до захисту

4 години

18 Дипломне проектування.
Види дипломних проектів. Структура дипломного
проекту. Зміст пояснювальної записки

4 години
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ІІ. ПРОГРАМА КУРСУ „ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

Лекції – 8 год.
Практичні заняття – 4 год.

Лекційний курс

№
п.п. Теми занять Кількість

годин
1 Функціональні стилі української літературної мови.

Особливості офіційно-ділового стилю
2 години

2 Призначення та класифікація ділових документів.
Приватні та службові документи, вимоги до їх
оформлення

2 години

3 Анотація та відгук. Визначення та суть, структура,
вимоги до складання. Лексичні засоби оформлення,
мовні стандарти – кліше

2 години

4 Реферування. Визначення виду, структура та зміст
реферату. Схема-модель написання

2 години

Практичні заняття

№
п.п. Теми занять Кількість

годин
1 Складання й оформлення ділових документів,

дотримання основних правил. Граматичні та
синтаксичні особливості ділової мови

2 години

2 Відмінності в складанні анотації та реферату.
Написання елементів реферату 2 години
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ІІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ДІЛОВА МОВА”

ТА ПІДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

У зв’язку із закріпленням Конституцією України статусу української
мови як державної, писемне спілкування в державному, суспільному,
політичному, господарському житті, в ділових відношеннях між організаціями
та установами дедалі активніше здійснюється українською мовою. Саме тому
вивчення курсу „Ділова українська мова” майбутніми фахівцями з вищою
освітою підвищує рівень культури мовлення в загальнонаціональному вимірі.

Предмет курсу „Ділова українська мова” носить загальноосвітній
характер і має державне значення. Спеціаліст повинен уміти чітко і грамотно
передавати інформацію, яка по суті міститься в службовій документації та
охоплює всі сторони майбутньої виробничої діяльності. Якість службового
документа безпосередньо впливає на характер діяльності, на стабільність та
оперативність процесу управління.

Мета курсу – допомогти студентам засвоїти особливості офіційно-
ділового стилю, ознайомити з загальними вимогами складання й оформлення
документів, набути навичок укладання конкретних документів, засвоїти
правописні норми, правила складання ділових паперів, навчити аналізувати
інформацію та вміти стисло передати її зміст у вигляді реферату.

Студент повинен: знати функціональні стилі сучасної української
літературної мови, особливості офіційно-ділового стилю, види документів та
особливості їх оформлення, мати поняття про юридичну правомірність
складених документів, граматичні та синтаксичні особливості ділового стилю, а
також знаки відмінності складання та оформлення анотації, рецензії, реферату.

Вивчати матеріали з курсу „Ділової української мови” слід з теоретичним
матеріалом із сучасної української мови, використовуючи рекомендовану
програму курсу та вказану навчальну літературу (список рекомендованої
літератури).

Важливою формою самостійної роботи є виконання студентами
контрольних робіт. Матеріали для самостійної роботи студентів з правопису
повнозначних частин української мови містяться в четвертому розділі
методичних вказівок з „Ділової української мови”. Вони складаються з п’яти
розділів, які містять десять варіантів. Завдання мають допомогти студентам у
формуванні навичок правильного використання  слів та їхнього
морфологічного оформлення.

Матеріали курсу мають теоретико-практичних характер і містять
відомості з правопису найуживаніших слів чи слова сполучень стилістичного
використання слів та відомості про самі документи. Тому для перевірки та
закріплення практичних знань може бути використана ІІІ частина методичних
вказівок „Ділова українська мова”: Вона містить три розділи контрольних робіт
по десять варіантів. Кожний із варіантів має переклад з визначення та
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реквізитів документів, контрольні питання та перевірка навичок. Складання
різних ділових паперів, а також закріплення знань з правопису української
мови.

Виконання контрольних робіт сприяє набуттю навичок роботи з
літературою, вчить вибирати та аналізувати матеріал, сприяє піднесенню
загальної мовної культури, умінню грамотно складати та оформляти ділові
папери.

Крім виконання контрольних робіт студенти повинні написати реферат на
тему, пов’язану з фахом. При написанні реферату слід пам’ятати, що
реферування – це процес аналітико-синтетичної переробки первинних
документів, компресія інформації. Реферат необхідно писати за певною
схемою-моделлю („Ділова українська мова” ОНАЗ, ч. 1, с. 54-55),
використовуючи необхідні лексичні засоби оформлення тексту (с. 58-59).

Заключним етапом роботи по вивченню курсу з „Ділової української
мови” є підготовна до іспиту. Для успішного його складання слід звернути
увагу на контрольні завдання кожної теми курсу, розміщені в першій частині,
навчально-методичного посібника „Ділова українська мова”.
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IV. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ
„ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

Тема 1. Функціональні стилі мовлення. Основні риси ділового стилю.
              Написання заяви
 Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник. – Одеса:

УДАЗ, 1999. – 72 с.
 Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. Практикум.

– Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1977. – 112 с.
 Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1977. –

295 с.
 Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки

найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 400 с.
 Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення:

Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. – 296 с.
 Український правопис / НАН України. –  К.: Наукова думка, 1994. –

240 с.
 Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.:

Вища школа, 2000 – 271 с.

Тема 2. Автобіографія, довідка, розписка, довіреність. Написання
              документів
 Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник. – Одеса,

УДАЗ, 1999. – 72 с.
 Вивчаємо українську мову: Навчальний посібник / Ю.О. Жлунтенко та

ін. – К.: Либідь, 1992. – 216 с.
 Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1993. – 120 с.
 Корніяка О.М. Культура української мови: Довідник. К.: Либідь, 1992.
 Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. –К.: Наукова

думка, 1991. – 120 с.
 Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки

найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. –   400 с.
 Шевчук С.В. Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки

ділових паперів. – К.:КДПІ, 1993. – 200 с.

Тема 3. Анотація, рецензія, реферат
 Демидова А.К. Науковий стиль мови. Оформлення робіт. – М.: 1991. –

201 с.
 Головач А.С. Зразки оформлення документів. – К.: Вища школа, 1993.

– 150 с.
 Корніяка О.М. Культура української мови: Довідник. – К.: Вища

школа, 1992.
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 Сидоренко М.М. Словник-довідник труднощів української мови. – К.: ,
1992.

 Феллер М.Д. Складання текстових документів. – М.: Освіта, 1980.
 Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення:

Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. – 296 с.
 Український правопис / НАН України. – К.: Наукова думка, 1994. –

240 с.

Тема 4. Правопис іменників
 Білодід І. К. Дбаймо про високу культуру мови. – К.: Вища школа,

1969.
 Войнович О. Ю. Російсько-український словник  наукової і технічної

мови. – К.: Вирій, 1997. – 256 с.
 Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник – Одеса,

УДАЗ, 1999. –71 с.
 Вивчаємо українську мову / Ю.Ю. Жлунтенко та ін. – К.: Либідь, 1992.

– 216 с.
 Жовтобрюх М.А. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної

мови. – К.: Вища школа, 1969.
 Козачук Т.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа,1991. –

115 с.
 Козачук Т.О., Шкуратяна Н.Т. Практичний курс української мови. –

К.: Вища школа, 1993.

Тема 5. Правопис прикметників
 Вихованець І. Р. У світі граматики. – К.: Вища школа, 1987.
 Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник. – Одеса:

УДАЗ, 2000.
 Козачук Т.О. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа,

1993.
 Кононенко П.П. та ін. Українська мова: Навчальний посібник. – К.:

Либідь,1992. – 224 с.
 Соприкіна Л.Ю., Ярошевич І.А. Український правопис. – Донецьк:

БАО, 1997.
 Український правопис. – К.: Наукова думка, 1997. – 235 с.

Тема 6. Правопис числівників та дієслів
 Білодід І.К. Дбаймо про високу культуру мови. – К.: Наукова думка,

1969.
 Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник. – Одеса:

УДАЗ, 2000.
 Козачук Т.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа,1991.
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 Паламар Л.М. Практичний курс української мови: Навчальний
посібник. – К.: Либідь, 1995.

 Ющук І.Ф. Українська мова. – К.: Просвіта, 1992.
 Шевчук С. В. Ділове мовлення. – К.: КДПІ, 1993.

Тема 7. Правопис займенників, прийменників та форм дієслова
 Войнович О.Ю. Російсько-український словник  наукової і технічної

мови. – К.: Вирій, 1997. – 256 с.
 Головащук С.І. Орфографічний словник української мови. – К.:

Довіра, 1994.
 Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник. – Одеса:

УДАЗ, 2000.
 Лобода В.В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища школа,

1993.
 Паламар Л.М., Бех О.А. Практичний курс української мови. – К.: Вища

школа, 1993.
 Український правопис. – К.: Вища школа, 1993.
 Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. – К.: Вища школа, 1994.
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V. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

При написанні реферату перш за все студенту необхідно зрозуміти
сутність його. Перед ними постає завдання аналізу авторського тексту та
використання необхідних відомостей. Слід пам’ятати, що це процес
аналітично-синтетичної переробки тексту, необхідно вибрати найбільш
важливу інформацію та представити її в стислій формі за схемою-моделлю.

Рекомендуємо студентам ознайомитись з порядком викладення вилученої
інформації за схемою.

Щоб реалізувати схему-модель звертаємо увагу студентів на „мовний
апарат”, тобто лексичний та граматичний матеріал. (Ділова українська мова,
ч. І, с. 55, 58,59). Отже є уявлення про реферат, його схема та засоби лексичного
оформлення тексту, тепер необхідно вибрати статтю за фахом і  прочитати її.
Читаючи статтю визначіть її основні питання, запишіть їх ліворуч в рубриці
„тема”, а праворуч в рубриці „тема”, випишіть із тексту словосполучення, за
допомогою яких розкривається зміст цих положень.

Далі слід розібратися в тому, як аналізує автор положення, що стверджує,
яку має точку зору, як її підтверджує, як ілюструє свої позиції, який робить
висновок.

Слід звернути увагу і пам’ятати, що відбувається передавання
інформаційного змісту авторського тесту. Власна позиція студента – це лише
висновки.

Реферат та контрольні роботи захищаються студентами під час
проведення іспиту. Студенти, які не виконали вищезазначені роботи, до іспиту
не допускаються.
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VI. Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття стилю літературної мови. Які ви знаєте стилі
української літературної мови?

2. Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть його головні
ознаки.

3. Дайте визначення документа.
4. Які ви знаєте способи викладення матеріалу в документі?
5. Які реквізити ви використовуєте в кутовому штампі нашого

навчального закладу чи підприємства?
6. Назвіть документи з високим та низьким ступенем стандартизації. Чим

вони відрізняються?
7. Які основні правила оформлення документів?
8. Укажіть основні способи завірення документів?
9. Складіть заяву на ім’я декана вашого факультету з проханням надати

академічну відпустку. Які основні реквізити заяви?
10.Дайте зразок довідки, визначте її характер та реквізити.
11.Дайте перелік видів документів, класифікуючи їх: а) за

найменуванням; б) за терміном зберігання; в) за ступенем гласності.
12.Які реквізити заяви складної та простої?
13.Перелічте правила, яких треба додержуватись при підготовці тексту

документа?
14.Напишіть доручення на одержання вашої заробітної платні: які

реквізити доручення?
15.Коли службове чи приватне доручення немає юридичної сили?
16. Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень, щонайчастіше

вживаються в діловодстві?
17.Що ви знаєте про схематичне розташування документів? наведіть

приклади.
18.На які групи поділяються офіційні доручення?
19.Які особливості вживання іменників у діловій мові.
20.Напишіть текст довідки, визначте її реквізити.
21.Запишіть дати своєї біографії, поясніть правопис числівників.
22.Який порядок слів вживається у діловій мові?
23.Назвіть реквізити розписки.
24.Які особливості використання займенників у діловій мові?
25.Що таке рубрикація, що вона відбиває?
26.Дайте визначення доручення.
27.Коли розписка немає юридичної сили?
28.Чим відрізняється резюме від біографії?
29.Які структурні особливості наукового твору?
30.Дайте визначення анотації.
31.Які основні вимоги до складання анотації?
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32.Назвіть види анотацій.
33.Напишіть типовий план відгуку.
34.Які граматичні конструкції, стандарти-кліше використовуються в

рецензії?
35.Дайте визначення реферату.
36.Які види рефератів ви знаєте?
37.Структура реферату.
38.Що вказується в бібліографічних даних анотації та реферату? В чому

полягає відмінність в їх оформленні?
39.Що є метою курсового проекту?
40.Який зміст курсового проекту?
41.Вимоги до оформлення курсового проекту.
42.Види дипломних проектів.
43.Як правильно оформляти пояснювальну записку?
44.Вимоги до складання списків використаної літератури.
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