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Пояснювальна записка 

Сучасна Україна стоїть на порозі великих, складних і надзвичайно 

важливих змін у соціальному і моральному житті країни. Якість культури 

мовленнєвого спілкування, сформованість комунікативних умінь людей є 

показниками рівня культурного розвитку й морального клімату суспільства в 

цілому. 

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, 

закріплення української мови як державної, розширення процесів 

демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження 

української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення 

використання її у професійній діяльності кожного. 

 Майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як 

система світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, 

самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що 

стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є 

мовленнєва компетенція і компетентність. 

 Подані письмові завдання покликані  не лише узагальнити й 

систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, а й 

сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного 

мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і 

навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.  
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Вимоги до оформлення: 

Письмова робота виконується студентами на аркушах формату А4, 

власноруч, з обов’язковим дотриманням структури роботи.  
 

 

Зразок оформлення письмової роботи 

 
 

 

Письмова робота №1 

з української мови (за професійним спрямуванням) 

студента групи 38-еп 

ХДПК 

Іванова Петра Миколайовича 

15.09.2017 

 

Тема: Мовленнєвий етикет 

Мета: сформувати поняття ділового спілкування та етики ділового 

спілкування, етичних норм та нормативів, професійної етики. Розвивати 

навички усного та писемного мовлення, уміння доводити та обстоювати 

власну думку. 

Варіант 1 

Завдання 1…. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

6 
 

Завдання на письмові роботи 

 
 

Письмова робота №1. Мовленнєвий етикет. 
 

Мета: сформувати поняття ділового спілкування та етики ділового 

спілкування, етичних норм та нормативів, професійної етики. Розвивати 

навички усного та писемного мовлення, уміння доводити та обстоювати 

власну думку. 
 

Теоретичні відомості: 

 Етикет - це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між 

людьми у різних життєвих ситуаціях. Нині узвичаєно виокремлювати за 

сферою використання діловий етикет - норми поведінки і спілкування на 

діловому та професійному рівнях. 

Основою людських взаємин є спілкування. Спілкування - це діяльність 

людини, під час якої відбувається цілеспрямований процес обміну 

інформацією. 

Мовленнєва культура - це основний критерій професійної майстерності 

фахівця. 

Щоб підвищувати рівень мовленнєвої культури, необхідно: 

1. любити мову, з повагою ставитися до мови співрозмовника; 

2. поважати і цінувати людей, з якими спілкуєшся; 

3. читати твори різних стилів; 

4. володіти навичками правильного читання з осмисленням і опрацюванням 

тексту; 

5. вивчати кілька мов, оволодівати нормами кожної з них, осмислювати їхню 

специфіку; 

6. володіти нормами літературної мови, стежити за змінами в мові і мовленні; 

7. частіше заглядати у словник, розвивати інтелект, бо мова і мислення 

невіддільні; 

8. критично ставитися до написаного і промовленого слова; 

9. не йти за модними течіями, завжди дотримуватися культури мовлення; 

10. удосконалювати знання з лексикології, граматики, орфоепії, стилістики 

мови; 

11. володіти навичками етики; 

12. вслухатися в чуже мовлення, вивчати зразки мовлення майстрів слова; 

13. розвивати своє мовлення, усне й письмове, постійно редагувати, 

удосконалювати написане й сказане; 
 

Мовленнєвий етикет - це національно-специфічні правила мовленнєвої 

поведінки, які реалізуються в системі стійких формул і висловів у різних 

ситуаціях побутового, виробничого і ділового життя. 
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За умовами та змістом ситуації в системі українського мовленнєвого етикету 

розрізняють 15 видів стійких мовних висловів: 

1. Звертання: Добродію (ії)!,  Громадянине!,  Друзі(же)!, Товариство! , Колеги 

! 

2. Вітання: Доброго ранку! , Добрий день!, Здраствуйте! , Привіт!, Вітаю Вас! 

3. Прощання: До побачення!, Прощай!, На все добре!, Бувайте здорові! 

4. Прохання : Будь ласка., Будьте ласкаві... , Прошу..., Якщо вам не важко... .  

5. Зауваження, докір: Я змушений зробити тобі зауваження... . Тобі (Вам) так 

робити не можна. Це було недобре. 

6. Заперечення, відмова: Ні, це не так., Я не згоден... , Це неможливо... . 

7. Побажання: Бажаю щасливого Нового року!, Щасливих Вам свят! 

8. Висловлення співчуття: Прийміть мої співчуття., Я поділяю Ваш смуток. 

9. Знайомство: Будьмо знайомі., Я хочу з Вами познайомитися.  

10. Висловлення власного погляду: На мою думку..., На моє переконання...  

11. Висловлення сумніву: Невже?, Ви справді так вважаєте?, Вельми 

сумніваюся., Хіба?, Мені хотілося б вірити, однак... . 

12. Комплімент : У Вас такий чудовий вигляд., Ти маєш тонке почуття 

гумору.  

13. Подяка: Дякую., Спасибі., Дуже вдячний за турботу., Складаю щиру 

подяку.  

14. Згода: Так., Звичайно., Безперечно., Авжеж., Поза всяким сумнівом.  

15. Вибачення: Прошу вибачення., Вибачте., Пробачте., Простіть мені.  
 

Мовленнєвий службовий етикет , що є складовою частиною 

загального етикету, визначає правила мовної поведінки особистості під час 

виконання професійних обов'язків. Він включає в себе і передбачає 

найрізноманітніші типові ситуації, в яких використовуються сталі мовні 

структури - типові висловлювання, закріплені національно-культурними 

традиціями.  

Етикет ділового спілкування особливі вимоги ставить до мовленнєвих 

форм звертання. Найпоширенішими є такі звертання: Шановний ( ім'я,  по 

батькові ), Шановний пане/пані...! Шановні панове! Шановні колеги! 

Вельмишановний ( ім'я, по батькові ). 

В українській мові звертання вживають у формі кличного відмінка: 

Шановна Наталіє Петрівно! 

 

Завдання: 

Варіант№1 
 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу:  

Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  вибачення, прохання. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 
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Спасибо на добром слове, с большим удовольтвием, брать обязательства. 

4. Складіть діалог з вашим майбутнім керівником, розповідаючи йому, 

чому саме вас треба обрати на вільну посаду. (10-15 реплік). 
 

Варіант 2 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу:  

Прошу вибачення за прикре непорозуміння…Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету: поздоровлення, комплімент. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

Глубокоуважаемый господин, выходить из границ приличия, вне всякого 

сомнения. 

4. Складіть діалог, уявивши ситуацію: вам пропонують виконати певну 

роботу; з різних причин ви  цього зробити не можете. Запишіть мовноетичні 

зразки відмови. (10-15 реплік). 
 

 

Варіант №3 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу:  

Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  вибачення, прохання. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

Вынести благодарность, держаться в стороне, неординарная личность. 

4. Складіть службовий діалог до наведеної нижче ситуації, добираючи 

відповідні форми привітання, звертання, відмови, схвалення, вибачення, 

прощання тощо. Від когось з колег ви дізналися, що керівник невисоко оцінив 

виконану вами роботу. Ваш діалог з керівником.(10-15 реплік). 
 

Варіант №4 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу: 

 Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  побажання, співчуття. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

Обосновать необходимость, принять во внимание, следующим будет 

выступать. 

4. Складіть діалог до наведеної нижче ситуації, добираючи відповідні 

мовноетичні форми привітання, звертання, відмови, схвалення, вибачення, 

прощання тощо. Керівник високо оцінив виконану вами роботу. Ваш діалог з 

керівником (10-15 реплік). 



 

9 
 

 

Варіант №5 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу: 

 Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  комплімент, прохання. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

С удовольствием, учредитель организации, юбилейні торжества. 

4. Складіть діалог до наведеної нижче ситуації, добираючи відповідні 

мовні форми. Ви прийшли на співбесіду. Повідомте мету свого візиту, ваші 

сильні якості, а також розпитайте про можливості кар’єрного зросту (10-15 

реплік). 
 

Варіант №6 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу: 

 Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  згода, подяка. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

Разрешать споры, по многим причинам, по вашему усмотрению. 

4. Складіть діалог, уявивши ситуацію: ви пропонуєте керівникові 

призначити вас виконувати певну роботу, яка вас цікавить. Чому він повинен 

це зробити? (10-15 реплік). 
 

Варіант №7 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу: 

 Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  зауваження, співчуття. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

Бывший директор, воспользоваться предложением, капризный человек. 

4. Складіть діалог з вашим майбутнім керівником, розповідаючи йому, 

чому саме вас треба обрати на вільну посаду. (10-15 реплік). 
 

Варіант №8 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу: 

 Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  подяка, вітання. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

4. Складіть діалог до наведеної нижче ситуації, добираючи відповідні  
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мовноетичні форми привітання, звертання, відмови, схвалення, вибачення, 

прощання тощо. Керівник низько оцінив виконану вами роботу. Ваш діалог з 

керівником (10-15 реплік). 
 

Варіант №9 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу:  

Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  прохання, знайомство. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

Говорите по сути, заслуживать внимания, исполнительный работник. 

4. Складіть діалог до наведеної нижче ситуації, добираючи відповідні 

мовні форми. Ви спізнилися на важливу зустріч, від якої залежить ваш 

подальший кар’єрний зріст (10-15 реплік). 
 

Варіант №10 

1. Продовжте  речення, не порушуючи стилю викладу:  

Прошу вибачення за прикре непорозуміння… Вибачте за завдані турботи… 

Перепрошую за прикру помилку… 

2. Складіть і запишіть речення , використовуючи основні елементи 

мовного етикету:  докір, знайомство. 

3. Перекладіть усталені вирази українською мовою: 

Многоуважаемый директор, на почтительном расстоянии, 

предпринимательское объединение. 

4. Складіть діалог до наведеної нижче ситуації, добираючи відповідні 

мовноетичні форми привітання, звертання, відмови, схвалення, вибачення, 

прощання тощо. Колеги перебувають у кабінеті, ведуть розмову на виробничу 

тему; заходить керівник структурного підрозділу (10-15 реплік). 
 

 
 

 

Письмова робота №2: Правила спілкування фахівця при проведенні 

зустрічей, переговорів, прийомів по телефону. 
 

Мета: знати правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, 

переговорів, прийомів; користуватися відповідними тактичними  та мовними 

засобами у межах названих видів усного та вербального спілкування; знати 

основні вимоги щодо ведення службової телефонної розмови; уміти говорити, 

слухати, формулювати запитання, сприймати партнера та вести діалог, 

дотримуючись вимог щодо культури мовлення. 
 

Теоретичні відомості: 
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Спілкування на професійному рівні сьогодні неможливе без допоміжних 

засобів зв'язку для отримання інформації, оперативного реагування на події, 

дистанційного керування чи коригування діями. Для цього користуються 

традиційними засобами зв'язку-телеграма, лист, факс, телефон. Перевага ж 

телефонного діалогу не лише в живому спілкуванні мовців, швидкості, 

зручності, а й у можливості емоційно-експресивного впливу на 

співрозмовника. І тому мобільний телефон у руках ділової людини не 

сприймається сьогодні як просто модний атрибут.  

Мобільний зв'язок дозволяє за лічені хвилини зв'язатися з будь-яким 

абонентом на планеті. Але вимоги до культури мовлення телефонного діалогу 

залишаються принциповими й незмінними. 

Телефонна розмова - один із різновидів усного мовлення, що 

характеризується специфічними ознаками, які зумовлені такими причинами: 

1.співрозмовники не бачать один одного й не можуть скористатися 

невербальними засобами спілкування (мімікою, жестами); 

2.обмеженість у часі (телефонна розмова не може бути надто тривалою); 

3.наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, погана 

чутність). 

 

Етапи телефонної розмови: 

1. Встановлення зв'язку ( момент налагодження контакту ); 

2. Виклад справи ( повідомлення мети дзвінка, підхід до питання, обговорення 

повідомленої інформації ); 

3. Закінчення розмови. 

Незалежно від того, хто телефонує: 

1. будьте доброзичливими, у жодному разі не виказуйте свого незадоволення 

чимось. 

2. ставте запитання та вислуховуйте відповіді на них. 

3. намагайтесь залишатися тактовним і стриманим, навіть якщо розмова стає 

вельми неприємною для вас. 

4. симпатія зросте до вас, якщо ви кілька разів упродовж бесіди назвете 

співрозмовника на ім'я по батькові. 

5. особливо наголошуйте на найсуттєвішому; якщо ж під час бесіди ви 

називаєте якісь числа, їх слід повторити кілька разів, аби уникнути 

непорозумінь. 

6. намагайтесь якомога ширше використовувати лексичні можливості мови ( 

насамперед її широку синоніміку ), але висловлюйтесь стисло й точно, стежте 

за логікою викладу своїх думок, їх послідовністю. 

7. розмовляйте середнім за силою голосом. 

 

 

Загальні вимоги до ведення телефонного діалогу: 

1.1. Специфіка телефонного діалогу полягає в тому, що співрозмовники не 

бачать один одного. Тому мова телефонних розмов має бути вишукано 
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літературною, необхідно якомога ширше використовувати лексичні 

можливості української мови в цілому, її офіційно-ділового стилю зокрема: 

синоніми, фразеологізми, терміни, книжні слова тощо. Недопустимими є 

елементи професійного жаргону, діалектизми, просторічні слова, суржикова 

лексика. 

1.2. Голос під час розмови не напружується, до кінця фрази помітно 

знижується, треба намагатися говорити не дуже швидко,але зрозуміло, тон 

розмови має бути спокійним, витриманим, ввічливим. 

1.3. Якщо ви телефонуєте в установу чи незнайомій людині, то спершу 

відрекомендуйтесь: з вами розмовляє... ( ім'я, по батькові, прізвище, 

представник якої організації, посада ); запитайте ім'я, по батькові й прізвище 

свого співрозмовника 

Говоріть без поспіху, щоб можна було записати, якщо розмову ведете з 

секретарем. 

1.4. Завжди закінчує розмову той, хто її почав. 

1.5. Необхідно продумувати свою розмову заздалегідь, щоб не витрачати 

забагато часу. 

1.6. Сучасні офіси мають автовідповідачі, що значно спрощує збереження 

інформації. 

1.7. Третю особу, про яку йде розмова, треба називати на прізвище або на ім'я, 

по батькові. 

1.8. Вітати посадових осіб, висловлювати співчуття треба особисто або 

листом, але не по телефону. 

Ділове телефонне спілкування складається з таких компонентів: 

2.1. Момент встановлення зв'язку. Початкові фрази у службовій розмові мають 

вказувати не лише на те, що зв'язок між сторонами встановлено, а й визначити 

ці сторони. Службова особа, знявши трубку, повинна одразу назвати свої 

реквізити. 

Зазвичай, у відповідь теж називають себе, свою посаду ( при цьому сторони 

вітаються ) 

Наприклад: Доброго дня. Вам телефонує головний бухгалтер акціонерного 

товариства "Колорит" Віктор Олегович Лєсков. 

Якщо той, хто телефонує, не назвав себе, співрозмовнику необхідно 

перепитати. 

На анонімний дзвінок можна не відповідати й покласти трубку. 

Коли ви не впевнені у правильності набраного номера, перепитайте, 

послуговуючись формами ввічливості: Пробачте,це...  Перепрошую, це.... . 

Не варто користуватися формами: Пробачте за турботу, покличте до 

телефону... Вибачте, що знову турбую Вас...., адже ділова телефонна розмова 

передбачає ведення службових переговорів, за що немає необхідності просити 

вибачення. 

2.2 Виклад справи.   Його треба подавати чітко, стисло, без зайвих подробиць. 

Телефонна розмова не повинна перетворюватись в монолог. 
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Якщо з технічних причин розмова припиняється, то номер набирає ще раз той, 

хто дзвонив. 

3. Заключні слова. Вони попереджають про закінчення розмови. Ініціатива 

закінчення розмови належить тому, хто дзвонив; 

якщо співрозмовник старший за віком чи службовим становищем, треба дати 

можливість закінчити розмову йому; 

якщо викликаний до телефону службовець - жінка, то співрозмовник-чоловік 

повинен зачекати, щоб розмову закінчила вона. 
 

Зразок: 

- Доброго дня. 

- Доброго дня. 

- Телефонує керівник відділу реалізації продукції видавничо-поліграфічної 

фірми "А.В.С." Григоренко. Запросіть, будь ласка, до телефону головного 

бухгалтера. 

- На жаль, Галина Віталіївна зараз проводить службову нараду і не може з 

Вами поспілкуватися. Зателефонуйте за годину. 

- Дякую, до побачення. 

- На все добре. 
 

 

 

Правила етикету ведення телефонної розмови (Г. Каменська, 

журналістка ) 

1. Привітайтесь з тим, хто говорить по телефону. Постарайтесь спочатку 

задати тон бесіди - ввічливий, довірливий, оптимістичний. 

2. Назвіть себе. Залежно від обставин, назвіть свою установу, відділ і прізвище. 

3. Зробіть паузу. Це допоможе вашому співрозмовнику зосередитись. 

Спокійно викладіть суть справи. 

4. Не беріть слухавку, якщо ви дуже зайняті. 

5. Не говоріть: Почекайте хвилинку - психологи вважають, що від цієї фрази у 

того, хто телефонує, складається враження, ніби він байдужий установі, в яку 

звертається. 

6. Умійте повернути розмову в потрібне вам річище. Зробіть бесіду 

конструктивною, плідною. 

7. Не дратуйтесь. Говорити по телефону рівним, спокійним тоном - ваш 

професійний обов'язок. 

8. Уникайте телефонних монологів. Пам'ятайте, що розсіювання уваги при 

телефонній розмові відбувається швидше, ніж у звичайній бесіді. 

9. Не мовчіть, намагайтесь уміло підтримати бесіду. 

10. Не вживайте категоричних тверджень і не нав'язуйте своїх рішень 

співрозмовнику. 

11. Дайте тому, хто телефонує, право вибору часу для повторного дзвінка ( 

Фраза  Подзвоніть мені через годину  не годиться ) 
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12. Не робіть із співрозмовника прохача, якщо він залежить від вас. 

Постарайтеся побудувати розмову на демократичних засадах. 

13. Будьте лаконічними, але не на шкоду делікатності й інформативності. 

14. Пам'ятайте, що навіть у службовій розмові чоловік повинен бути дуже 

люб'язний, якщо його співрозмовник - жінка. 

15. Говоріть загальнодоступною мовою. Уникайте штампів, професійного 

жаргону. 

16. Звертайте увагу на інтонацію - просторічна інтонація, що знижує значення 

будь-якої фрази, неприпустима в службовій розмові. 

17. Називайте співрозмовника так, як він назвав себе: або на прізвище, або на 

ім'я по батькові. 

18. Якщо просять до телефону вашого колегу, не варто відповідати:  його 

немає ( не можна замінювати ім'я відсутньої особи займенником ). Треба 

відповідати: Івана Івановича немає. 

19. Повідомте, коли краще подзвонити відсутньому співробітникові. Запишіть 

потрібну для нього інформацію. 

20. Тримайте марку свого підприємства. Навіть якщо ви випадково взяли 

трубку, не говоріть : Я тут ніхто. Умійте гідно представити установу, в якій 

працюєте. 
 

 

 

Завдання: 

Варіант №1 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Болотченко, Ефремов, Грищук, Толпинский, Литовка, Алексеев. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Іващенко, Паливара. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.  Наприклад 

: Іван - Іванович, Іванівна. 

Руслан, Хома, Микола, Віктор, Петро, Михайло. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Іван Дмитрович, ніж, школярі, дитина, секретар, круча, Бог, весна, 

жінка, книга, мрія, Олеся. 

5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови. Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 

- Алло! Це хто? 

- Марченко. А хто вам треба? 

- Директор фірми. Я не знаю як його звати. 

- А хто це дзвонить? 

- Пиляй Дмитро. 

- А хто ви такий? Де ви працюєте? 

- Я дзвоню по оголошенню з приводу роботи. 
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- Петру Сидоровичу ніколи з вами говорити. А робітників ми собі вже й без 

вас набрали  

Варіант №2 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Матвеев, Колесник, Иващук, Лесков, Германовский, Емельянцев. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Руденко, Козак. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Тимофій, Яків, Ігор, Андрій, Василь, Данило. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Марія Степанівна, друг, радість, швець, ніж, квітка, голуб, люди, Наталя, 

зима, батько, Олег. 

5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови. Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 

- Добрий день. 

- Слухаю Вас. 

- Я представник українсько-німецької фірми з впровадження комп ютерних 

технологій. 

- Яке у Вас до мене питання? 

- Скажіть, будь ласка, коли б я міг з Вами зустрітися? 

- З якого питання? 

- Хочу передати каталоги для знайомства з продукцією нашої фірми. 

- Перешліть факсом. До побачення. 
 

Варіант №3 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Иваненко, Тиняева, Русовский, Андреев, Ягодин, Серий. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Калиниченко, Сидора. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Ілля, Матвій, Олександр, Євген, Валентин, Геннадій. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Олег Олегович, мова, орел, ювіляр, завідувач відділенням, студенти, 

студент, господар, село, Україна, журнал. 

5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови.Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культуриведення 

ділової телефонної розмови. 

- Це Вам дзвонить секретар Івана Петровича. Я хочу узнати, коли йому 

приїхати на нараду. 

- Я не знаю ніякого Івана Петровича. 
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- Так це ж директор банку! 

- Якого? 

- "Домінанта". 

- З якого питання? 

- А-а-а... Нарада буде в три години. 

- Добре. 
 

Варіант №4 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Лебедев, Сидоров, Фомин. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Іщенко, Лобода. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Юрій, Вадим, Хома, Костянтин, Денис, Анатолій. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Київ, суддя, Георгій, ювіляр, генеральний директор, курсанти, студент, 

бібліотекар, хата, Ілля Петрович. 

5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови. Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 

- Алло, куди я потрапив? 

- А куди Ви хотіли потрапити? 

- Це відділ постачання? 

- Ні, це склад готової продукції. 

- А який це номер? 

- А який Вам потрібен? 

- 765-448. 

- Ні, це 760-443. Треба правильно набирати (кидають слухавку). 
 

Варіант № 5 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Третьяк, Бунин, Слепцов, Исаев, Белецкий, Кузьмин. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Степаненко, Мішанін. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Семен, Кузьма, Георгій, Станіслав, Олексій, Дмитро. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Добродій, друзі, сестра, вулиця,Марія Іллівна, неня, чех, викладач, 

професор, друг Андрій. 
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5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови.Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 

- Алло, Анно Іванівно! Це Ви? 

- Так, а хто мене питає ? 

- Так це ж менеджер Лєсков. 

- Щось не пригадую. А з якого питання? 

- Хочу запропонувати Вам розглянути наші каталоги. 

- Пришліть факсом. (кидають слухавку) 

 

Варіант № 6 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Мешков, Григорьев, Виноградов, Ильинский, Тургенев, Петров. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Петренко, Діброва. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Сергій, Ілля, Артем, Микола, Павло, Йосип. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Софія Павлівна, колеги, брат, директор, книга, неня, людина, викладач, 

Батьківщина, шановний абонент. 

5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови.Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 

- Алло! Це бухгалтерія? 

- Ні. А куди Вам треба? 

- Мені треба бухгалтерія. 

- А це відділ кадрів (поклали слухавку ) 

 

Варіант № 7 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Лесков, Калинин, Глинка, Елесеев, Юрьев, Яновский. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Шумейко, Забава. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Петро, Ігор, Яків, Лев, Михайло, Георгій. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Шановний колега, завідувач відділення, Шевчук Анатолій Борисович 

,студенти,токар,пан президент товариства. 

5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови.Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 
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- Добрий день 

- Слухаю Вас. 

- Я представник українсько-польської фірми з впровадження нових комп' 

ютерних технологій. 

- Яке у Вас до мене питання. 

- Скажіть, будь ласка, коли б я міг з Вами зустрітися? 

- З якого питання? 

- Хочу передати каталоги для знайомства з продукцією нашої фірми. 

- Перешліть факсом. До побачення. 
 

Варіант № 8 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Воробьев, Лазарев, Есенин, Достоевский, Гагарин, Лихачев. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Григоренко, Завада. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Григорій, Борис, Євген, Хома, Тимофій, Лука. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Шановний колега, завідувач відділення, Шевчук Анатолій Борисович, 

студенти, токар, пан президент товариства. 

5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови.Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 

- Добрий день. Ларисочко Петрівно, це ви? 

- Так, слухаю Вас. 

- Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли б я міг з Вами зустрітися? 

- А хто Ви і з якого питання? 

-  Я менеджер фірми "Дивосвіт " і хочу передати каталоги для знайомства з 

продукцією нашої фірми. 

- Перешліть факсом. До побачення. 
 

Варіант № 9 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Ершов, Сенкевич, Есенин, Пешковский, Королев, Игнатьев. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Сидоренко, Потебня. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Ілля, Петро, Богдан, Хома, Андрій, Василь. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Брат Степан, завідувач відділення, Шевчук Анатолій Борисович ,люди, 

радість, пан президент товариства. 
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5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови. Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 

- Це Вам дзвонить секретар Івана Петровича. Я хочу узнати, коли йому 

приїхати на нараду. 

- Я не знаю ніякого Івана Петровича. 

- Так це ж директор банку! 

- Якого? 

- "Домінанта". 

- З якого питання? 

- А-а-а... Нарада буде в три години. 

- Добре. 
 

Варіант № 10 

1. Запишіть прізвища українською мовою: 

Ершов, Сенкевич, Есенин, Пешковский, Королев, Игнатьев. 

2. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли у жіночому 

і чоловічому роді у родовому відмінку. 

Сидоренко, Потебня. 

3. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Наприклад: 

Іван - Іванович, Іванівна. 

Ілля, Петро, Богдан, Хома, Андрій, Василь. 

4. Поставте подані іменники у кличний відмінок. 

Брат Степан, завідувач відділення, Шевчук Анатолій Борисович ,люди, 

радість, пан президент товариства. 

5. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови.Запишіть поданий 

діалог, який би засвідчив ваше розуміння мовленнєвої культури ведення 

ділової телефонної розмови. 

- Алло!  Доброго дня. Скажіть, куди я потрапив ? 

-  Добрий день, а  куди Вам треба? 

-  Мені треба бухгалтерія. 

-  А це відділ кадрів . 

- Ви не підскажете номер телефону бухгалтерії. 

- 778-890. (поклали слухавку ). 
 

 

 

 

 

 
 

Письмова робота №3: Специфіка мовлення фахівця (відповідно до 

напряму підготовки) 
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Мета: знати ознаки та аспекти культури мовлення; розуміти, що мовленнєва 

культура - критерій професійної майстерності фахівця; визначати причини 

недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої 

культури майбутнього молодшого спеціаліста. 
 

Теоретичні відомості: 

Основним критерієм професійної майстерності кожного фахівця є 

знання свого фаху, а знання фаху тісно пов'язане з рівнем опанування мови 

професії, її лексики, термінології, умінням вільно володіти і користуватися 

лексикою фаху. 

Що означає знати мову професії? 

1. уміти мислити; 

2. знати логіку вислову; 

3. знати мову фаху, термінологію; 

4. розуміти інформацію; 

5. встановлювати комунікативні зв'язки; 

6. володіти культурою спілкування та висловлення думки; 

7. володіти нормами усної і писемної літературної мови; 

8. уміти складати фахову документацію; 

9. уміти складати тексти; 

10. володіти комунікативними ознаками мовлення. 

Мовна пам'ятка мовцю: 

1. Говоріть завжди літературною мовою - це показник інтелігентності, 

професійної освіти; 

2. Уникайте суржику, діалектизмів, професійних жаргонів; 

3. Не вживайте вульгаризмів, грубих і лайливих слів - це рівень невихованих 

та інтелектуально нерозвинених людей; 

4. Не зловживайте словами іншомовного походження, якщо є відповідники в 

рідній мові; 

5. Правильно наголошуйте слова. Наголос змінює лексичне значення слова; 

6. Не перенасичуйте мову професіоналізмами, вживайте терміни відповідно до 

їхнього лексичного значення; 

Одним із елементів якісного володіння українською мовою є вміння 

перекладати. У противному разі ми будемо говорити не чистою українською, 

а суржиком. У писемному ж мовленні наші висловлювання будуть рясніти 

багатьма мовленнєвими і граматичними помилками, а оточуючі вважатимуть 

нас малокультурними, нецікавими людьми; 

Суржик - засмічена чужородними елементами, нечиста мова. Це слово 

давно відоме в Україні, насамперед у млинарстві. Суржиком називали 

мішанину зерна - жита, пшениці, вівса, а також муку з такого зерна; це були 

не першосортне зерно та низького сорту мука. 

Професійна культура фахівця - це спосіб суспільної поведінки, що 

відтворюється в конкретних ділових ситуаціях, де культура мовлення фахівця 

є однією з умов його професійного зростання. 
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Висока культура мовлення - це володіння багатством мови, уникання 

у мовній практиці штампів, канцеляризмів, діалектизмів, досягнення такої 

усної та писемної форми спілкування, яка б найповніше, найтонше передавала 

зміст думки.  Особливо важливим це є для молодших спеціалістів, оскільки 

для них уміння встановлювати зворотній зв'язок з діловими партнерами, тобто 

мистецтво ділового спілкування, є запорукою повної реалізації своїх 

професійних інтересів.  

Мовлення має бути не лише правильним, а й лексично багатим, 

синтаксично різноманітним. Щоб цього досягти, необхідно дотримуватися 

норм літературної мови, користуватися словниками, вдумливо читати 

економічну, політичну, наукову літературу, звертаючи увагу на вживання 

окремих слів, на особливо вдалі висловлювання, на побудову речення. 

Потрібно активно розвивати своє мовлення: учитися усно й письмово 

викладати свої думки, виправляти себе, правильно будувати речення, 

використовувати найвлучніші вислови. 

Культура мовлення тісно пов'язана з культурою мислення: якщо 

фахівець логічно мислить, тоді й мовлення у нього зрозуміле, адекватне. 

Одним із важливих напрямів мовної підготовки й формування 

професійної культури фахівця є вдосконалення володіння мовою професії, 

тобто знання термінології, здобуття навиків уведення спеціальної лексики у 

професійні тексти. 

Низька культура мовлення молодшого спеціаліста характеризується 

порушенням правил слововживання, граматики та вимови, наголошення, 

написання. (Наприклад, підписка газет замість передплата газет; уживання 

паронімів: наприклад ділянка замість дільниця  тощо) .  

Мистецтво спілкування завжди вважалося органічною складовою 

професіоналізму ділової людини, фахівця нового типу, який повинен мати 

нестандартний погляд на речі, відзначатися високою етикою у спілкуванні, 

володіти вмінням подобатися людям, надихати їх, вести за собою не силою 

наказу, а силою аргументів, переконливого слова. 
 

Завдання 

Варіант № 1 

1. Розкрийте зміст поняття "літературна українська мова " . Чим відмінна 

ця форма загальнонародної мови від територіальних діалектів? 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: по 

направлению к работе, соответственно технологии. 

3. Перекладіть текст державною мовою 
 

Варіант №2 

1. Які функції виконує мова в суспільстві ? Яка функція, на вашу думку, є 

найважливішою для суспільства ? 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: 

отсутствовать по болезни, выдать документ по требованию. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 



 

22 
 

 

Варіант № 3 

1. Які стилі ви знаєте? Охарактеризуйте один. 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: обратиться 

по адресу, приём по средам. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 
 

Варіант № 4 

1. У якому зв'язку (взаємозв'язку) перебувають культура мовлення 

особистості й становлення її фахової кар'єри? 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: работать по 

совместительству, замечания в адрес исполнителя. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 
 

Варіант № 5 

1. Прокоментуйте основні вимоги до культури професійного, ділового 

мовлення. 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: методы, 

ориентированы на требования современного производства, 

позволяющий доступ к файлам. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 
 

Варіант № 6 

1. Розкрийте зміст поняття "мовний суржик", прокоментуйте негативний 

вплив цього явища на формування мовленнєвої культури суспільства в 

цілому та ділової людини зокрема. 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: 

предлагаемый вариант реструктуризации предприятия, устаревшие 

экономические методы. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 
 

Варіант № 7 

1. Назвіть основні види усного професійного спілкування. Які вимоги 

ставляться до культури усного ділового мовлення? 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: 

составленный квартальный отчет, план выполнен досрочно. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 
 

Варіант № 8 

1. Поясніть, у чому полягає специфіка та призначення навчального курсу 

"Українська мова (за професійним спрямуванням) порівняно з іншими 

гуманітарними дисциплінами? 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: приказ 

доведен до сотрудников отделов, позволяющий доступ к файлам. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 



 

23 
 

 

Варіант № 9 

1. У якому зв'язку перебувають досконалість знань державної мови і 

можливість професійної кар'єри молодшого спеціаліста ? Відповідь 

обґрунтуйте. 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: выдать 

документ по требованию, замечания в адрес исполнителя. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 
 

Варіант № 10 

1. Поясніть, яке місце у сучасному мовленнєвому процесі належить 

офіційно-діловому стилю? На яких рівнях спілкування користується 

офіційно-діловим стилем сучасна молода людина в цілому, випускник 

коледжу зокрема? 

2. Доберіть відповідні словосполучення українською мовою: обратиться 

по адресу, работать по совместительству. 

3. Перекладіть текст державною мовою. 
 

Письмова робота № 4 Точність і доречність мовлення. Складні випадки 

слововживання. 

Мета: вчити знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно 

використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками, 

редагувати тексти. 
 

Теоретичний відомості: 

Словниковий склад нашої мови налічує близько 135 тисяч слів. В 

українській мові, як і в інших, є різні групи слів за значенням: найбільші з них 

за обсягом - синоніми, антоніми, пароніми. Кожному, хто прагне змістовно, 

чітко і стисло сформулювати думку, необхідно постійно вчитися розрізняти 

відтінки у значеннях слів, правильно вживати їх в усній і писемній мові.  

Багатозначні, або полісемічні, слова - це слова, які здатні позначати 

декілька понять, тобто мати декілька значень. Усі значення багатозначного 

слова становлять його семантичну структуру. 

Наприклад, слово іти має 30 значень: 

Іти - просуватися, прямувати, ступати, мандрувати, топати, тупцювати, 

тупцяти, тупати, грясти, поступатися,  поступати, крокувати, марширувати, 

виступати, пливти, братися, махати, шурувати, чимчикувати, рубати, 

теліпатися, телющитися, таскатися, перти, пертися, тарабанитися, ходити, 

падати, випадати. 

Синоніми - це слова, що мають близьке або тотожне значення: алфавіт, 

абетка, азбука. 

Абсолютні синоніми - це слова з тотожним значенням: правознавство - 

юриспруденція, фортеця - твердиня. 
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Синонімічні засоби мають глибоко національний характер, вони 

свідчать про самобутність і специфіку мови. Уміння їх використати дозволяє 

розкрите те чи інше поняття в усій його повноті. Незнання синонімічних 

можливостей призводить до стилістичних помилок.  

Наприклад: Суспільний. Громадський. 

Суспільний - прикметник вживається у словосполученнях: суспільний 

лад, суспільна система, становище, виробництво тощо. 

Громадський - це обов'язок, осуд, порядок, діяч : громадська робота, 

справа. 

Пароніми - це слова, близькі за звучанням, але відмінні за написанням і 

значенням: Дружний - згрупований, одностайний і Дружній - доброзичливий, 

прихильний 

Види паронімів: 

1. синонімічні слова: лицар - рицар 

2. антонімічні слова : кепський ( поганий, недобрий ) - лепський ( хороший, 

гарний ) 

3. слова однієї тематичної групи: калина ( кущова рослина ) - малина ( 

чагарникова рослина ) 

 

Отже, явище паронімії вимагає знання значень слів і адекватного їх 

уживання. Незначна відмінність між двома словами призводить до помилок, 

зокрема до неправильної заміни одного слова іншим; при використанні 

паронімів необхідно звертатися до відповідних тлумачних словників з метою 

уточнення значення, правопису і вимови потрібного слова. 

Наприклад : Адрес - адреса 

Адреса - місце мешкання людини чи місцезнаходження установи : на мою 

адресу..., помилитися адресою . 

Адрес - письмове, переважно ювілейне вітання особи, установи: вітальний 

адрес, адрес з нагоди шістдесятиліття. 

Омоніми - це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне 

значення. Наприклад:  блокада 

1. виключення функцій якого-небудь органа або системи в організмі; 2. 

військова, політична чи економічна ізоляція якоїсь держави, насильницьке 

порушення її зовнішніх зв'язків з метою примусити виконати певні вимоги; 3. 

оточення військ противника, частини території з метою припинення їхніх 

зв'язків із зовнішнім світом. 
 

Завдання  

Варіант № 1 

1. Перекладіть українською мовою. 

Текущий момент. Текущая политика. Текущий счет в банке. Протекающая 

бочка. 

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Талан - талант 

Абонент - абонемент 
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Покупка - купівля. 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст.  

Адреса мого місця проживання така. Гуманізм і людяність - найголовніші риси 

керівників нового типу. Оголошено конкурс на заміщення вільних вакансій. 

Роздержавлення підприємств - явище передове, прогресивне. Сторони 

договорилися про влаштування спільних міроприємств. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступні номенклатурні позначення. 

Кг,  п.,  ст.,  т.,  п/с,  К., оз., млн., коп., заст. . 
 

Варіант № 2 

1. Перекладіть українською мовою. 

Следующий день. Следующий раз. Следующие выводы. Запомните 

следующее. Следовать по маршруту. Следующая жизнь. 

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Адресат - адресант 

Статут - статус 

Авторитетний - авторитарний 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 

Склавши власну автобіографію, я почав писати заяву. Треба змінити наше 

ставлення до найбіднішої бідноти. На жаль, моя особиста думка нікого не 

зацікавила. Залізнодорожна каса завтра буде закрита на переучот. На першу 

прем'єру театра запрошені офіціальні лиця. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступні номенклатурні позначення. 

Акад., о.,  гл.,   зав., і т.ін.,  р-н ,  д.ю.н.,  с/р , напр. . 
 

Варіант № 3 

1. Перекладіть українською мовою. 

Следовать чьему-то примеру. Следовать подобной логике. Из сказанного 

следует. Как и следовало ожидать. Поезд дальнего следования. Следовать 

советам врача. 

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Громадський - громадянський 

Ефективний - ефектний 

Тактовний - тактичний 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 

Друзі допомогли нам побороти всі виникші труднощі. Начальником 

структурного підрозділу назначили Михайленко Ілью Філіповича. Сьогодні 

неприсутні 5 чоловік.  Я прийшов на рахунок роботи. Більша половина 

присутніх змогла проголосувати. Відпечатаний тираж афіш послали в 

агентство по пошті. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступня номенклатурні позначення. 

Проф., смт., Х., год., вид-во, рр. , до н.е., пров., пор., див. . 
 

Варіант № 4 

1. Перекладіть українською мовою. 
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Государственное дело. Дело чести. Военное дело. Министерство иностранных 

дел. То ли дело. В чем дело ?  Не ваше дело. 

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Черниця - чориниця  

Місто - місце 

Музичний - музикальний 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 

У січні місяці цього року відбудуться збори акціонерів. Уранці на наш адрес 

прийшла дуже цінна бандероль. Ваші власні інтереси захищатиме досвічений 

адвокат. Вона до роботи відноситься сумлінно. Я живу по вулиці Григоренка. 

Самий перший в експлуатації був зданий збиральний конвеєр. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступня номенклатурні позначення. 

В.о., грн., хв., м. , д.психол.н., с., вул., доц., см , ц.р. . 
 

Варіант № 5 

1. Перекладіть українською мовою. 

Принимать решение. Принимать участие. Принимать резолюцию. Принимать 

меры. Принимать силу закона.  

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Дипломат - дипломант - дипломник 

Виборний - виборчий 

Показник - покажчик 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 

Євсеєва Ольга Юрьєвна працює у Інстетуті із марта 99 року після 

Прилукського технікума мікро-електроніки в должності старшої лаборантки. 

Самий престижний навчальний заклад. Я вибачаюсь, можна зайти. Рахую, що 

ви помиляєтесь. Чергуючи обезпечувли хороший порядок. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступні номенклатурні позначення. 

Заст., чл.-кор., обл., до н.е., р., та ін., с/р , ім., д. пед.н., хв. . 
 

Варіант № 6 

1. Перекладіть українською мовою. 

Составлять план. Составлять коллекцию. Составлять исключение. Считать по 

порядку. Считать, что. Считать ошибочным. 

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Уява - уявлення 

Військовий - воєнний 

Каблук - каблучка 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 

Не прийшло шість чоловік. Оголосити повістку дня. Поступило багато 

пропозицій. Рахуватися з думкою людей. Запишіть адресу мого місця 

проживання. Зупинюсь на питанні, яке мене хвилює. Особливо важливим є 

питаня збільшення об'єму виробництва. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступні  номенклатурні позначення. 

Вид., гр., кг , К., ц.р., напр., в.о., н.с., оз., і т.д. . 
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Варіант № 7 

1. Перекладіть українською мовою. 

Домашний адрес. Поздравительный адрес. Военная кафедра. Военный 

конфлікт. Воинские почести; дружеский визит — дружный коллектив; 

первоочередная задача. 

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Китайка - китаянка 

Клинок - кленок 

Освічений - досвічений 

Проф., т. зв., км , тт., обл., н.е., укр.,  п., м , півд-зах. напр. .  

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 

Зустрівший мене колега, розповів про нові міроприємства. Треба негайно 

прийняти строгі міри до порушників закону. Комісія рахує, що даний проект 

неприйнятний. Прийшло повідомлення про ядовиті виброси хімкомбіната. В 

списку зустрічається перекручування фактів. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступні номенклатурні позначення. 

Д.філос. н., млн., Х., вид-во, рр., т., коп., ім., р-н, пп. . 
 

Варіант № 8 

1. Перекладіть українською мовою. 

Математические задачи. Книжний магазин. Книжные выражения. 

Музыкальный слух. Музыкальное училище. Музыкальное общество. 

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Екскаватор - ескалатор 

Печать - печатка 

Інформативний - інформаційний 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 

Нам сильно повезло, ми вчасно получили стипендію й вспіли взяти білет на 

поїзд. Терріторія цеха та під'їздні пути були у сильно запущеному стані. 

Орендне ател'є запрошує на роботу одну швею та два грузчика. У больниці до 

мене відносилися уважно, і я швидко вилічився. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступні  номенклатурні позначення. 

Кв. м ,  пров., тов-во  К., ст., д. філол. н.,  кг , ц. р., див., і под. . 
 

Варіант № 9 

1. Перекладіть українською мовою. 

Принимать меры. Принимать участие. Принимать резолюцию. Принимать 

вид. Принимать значение.  

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Платівка - пластинка 

Кроїти - краяти 

Писемний - письмовий 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 
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На цегляному заводі була велика текучість кадрів. Приказ про празничні дні 

об'явили вечером. По факсу прийшло нове повідомлення. Комісія  по перевірці 

знайшла багато численні недостатки. Срок дії приказу стік у прошлому році. 

Сьогодні можна заказать підписні видання.  

4. Пригадайте та розшифруйте наступні номенклатурні позначення. 

Гр., К., нар. творч., та ін., с., м , гл., т , напр. , С.-П. . 
 

Варіант № 10 

1. Перекладіть українською мовою. 

Считать по порядку. Считать, что... Считать ошибочным.  Составлять 

коллекцию. Составлять исключение. Составлять план. 

2. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, складіть з ними речення. 

Кампанія - компанія 

Адресант - адресат 

Дружний - дружній 

3. Виправте помилки та відредагуйте текст. 

Після закінчення, в 1997 году школи, поступив в Харківське педагогічне 

училище, на трудове відділення, за фахом вчитель праці і креслення. 

Залізнодорожна каса завтра буде закрита на переучот. Друзі допомогли нам 

побороти всі виникші труднощі. 

4. Пригадайте та розшифруйте наступні номенклатурні позначення. 

П/с , га, зам., доц., вид.,  акад., рр. , в/ч , п., м  . 
 

 
 

Письмова робота №5: Загальні вимоги до складання документів. Основні 

реквізити. 

Мета: знати призначення, класифікацію документів, загальні вимоги до 

складання та оформлення різних видів документів, основні реквізити 

документів та правила їх оформлення. 
 

Теоретичні відомості 

Документ - основний вид ділового мовлення, матеріальний об'єкт, що 

містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному 

порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Документ 

є носієм і джерелом інформації, є підставою для прийняття рішень, 

узагальнень, довідково-пошукової роботи. 

Вимоги до документа: 

Документ має: 

1. видаватися повноважним органом відповідно до його компетенції; 

2. не суперечити чинному законодавству і вказівками вищих органів; 

3. бути складеним за встановленою формою; 

4. бути достовірним, відповідати завданням і базуватися на фактах; 

5. бути бездоганно відредагованим і оформленим. 

Класифікація документів 
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1. за найменуванням: заяви, листи, накази, акти тощо; 

2. за походженням: внутрішні / зовнішні; 

3. за напрямком: вхідні / вихідні; 

4. за складністю: прості / складні; 

5. за формою: стандартні/ індивідуальні ( з низкьким рівнем стандартизації ); 

6. за стадіями створення : оригінали / копії / дублікати; 

7. за терміном виконання : звичайні безстрокові / термінові / дуже термінові; 

8. за секретністю ( за ступенем гласності ) : для службового користування 

(ДСК), секретні / цілком секретні; 

9. за терміном зберігання : постійного зберігання, тривалого зберігання ( понад 

10 років), тимчасового зберігання ( до 10 років ); 

Формуляр документа - це сукупність розміщених у певній 

послідовності реквізитів. 

Реквізити - це окремі елементи, з яких складається документ. 

Бланки - типові формуляри певних документів. 

Текст - це одиниця мовлення, тобто кілька речень, які об'єднані за 

змістом і пов'язані граматично. Він поділяється на три логічні частини : вступ, 

основна частина ( доказ) і завершальна частина. 

Логічні елементи тексту: 

1. Вступ : викладаються причини, привід до складання службового документа, 

вказуються підстави. 

2. Основна частина: доведення і докази; висновки:  розкривається суть 

питання, наводяться докази, розрахунки, посилання на доведення, цифрові 

дані, що обґрунтовують правильність порушуваного питання. 

3. Завершальна частина:  формулюється основна мета документа, його 

провідна думка, прохання, пропозиція, згода, відмова. Спонукає адресата до 

дії. 

У діловому мовленні текст - це головний реквізит документа, який чітко, 

переконливо відображає причину і мету його написання, розкриває суть 

конкретної справи, надає докази, робить висновки. 

Зміст і структура тексту залежить від рівня стандартизації документа, 

призначення і ролі інформації, від типу мовлення. 
 

Завдання: 

Варіант № 1 

1. Назвіть документ: 

Один з найпоширеніших документів колегіальних органів, у якому фіксують 

хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад 

називається…   

2. Продовжіть речення: 

Дата підписання і затвердження документа оформляється .... . 

3. Розгляньте свою залікову книжку і назвіть реквізити цього документа. 

Дайте характеристику відповідно до класифікаційних найменувань 
 

Варіант № 2 
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1. Назвіть документ: 

Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або 

місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, називається .... . 

2. Продовжіть речення: 

Документи колегіальних органів підписуються ... . 

3. Розгляньте свій студентський квиток і назвіть його реквізити.. Дайте 

характеристику відповідно до класифікаційних найменувань 

 

Варіант № 3 

1. Назвіть документ: 

Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 

зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається ... . 

2. Продовжіть речення: 

Підпис складається з найменування ... . 

3. Розгляньте наведену довідку і назвіть її реквізити. Дайте характеристику 

відповідно до класифікаційних найменувань. 

ЖЕК № 165 м. Київ 

Довідка № 23 

15.07.2017 

Зайченку Івану Петровичу в тому, що він мешкає в м. Київ з 15 травня 

1998 року за адресою : вул. Миру, 10, кв.87.  

Займає загальну житлову площу 27 м. Видано для подання до 

Дарницької районної державної адміністрації м. Київ 

Головний інженер 

житлово-експлуатаційної 

контори                                                                     І.П.Кравченко 

 

Варіант № 4 

1. Назвіть документ: 

Письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає 

право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні чинності або 

отримувати матеріальні цінності, називається ... . 

2. Продовжіть речення: 

Вимоги до оформлення сторінки документа такі... . 

3. Розгляньте наведений документ і назвіть його реквізити. Дайте 

характеристику відповідно до класифікаційних найменувань. 

Оголошення 

  20 грудня 2017 року о 14 годині в палаці " Академічний" ( вул. Миру , 12 ) 

відбудуться урочисті збори, присвячені черговому випуску молодших 

спеціалістів Харківського медичного коледжу. 

  Запрошуються викладачі та студенти коледжу. 

Оргкомітет                                                                                  Профком коледжу 

 

Варіант № 5 

1. Назвіть документ: 
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Офіційне прохання в усній чи письмовій формі, в якому викладається 

певне прохання, називається  ... . 

2. Продовжіть речення: 

Печатка ставиться на ... . 

3. Розгляньте наведений документ і назвіть його реквізити. Дайте 

характеристику відповідно до класифікаційних найменувань. 

Директорові ДВНЗ 

Коваленку С.Б. 

старости групи МД-22 

Шевчука М.М. 

Пояснювальна записка 

про порушення навчальної дисципліни 

   Студенти групи МД-22 не з'явилися 17 листопада2017 року на заняття 

"Українська мова ( за професійним спрямуванням  )", тому що брали участь у 

студентській конференції "Переступити поріг надії". Конференцію 

організував Український економічний університет. Конференція проводилася 

з 10.00 по 13.00. 
 

18.11.2017                                                                                                 Підпис 

 

Варіант № 6 

1. Назвіть документ: 

Документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей 

працівника за підписами представників адміністрації,  називається ... . 

2. Продовжіть речення: 

Вимоги до реквізиту назва вида документа такі ... . 

3. Розгляньте наведений  документ і назвіть його реквізити. Дайте 

характеристику відповідно до класифікаційних найменувань. 

Розписка 

   Я, студент І курсу Харківського державного політехнічного коледжу 

Маковецький Микола Йосипович, отримав від завідувача бібліотеки Нагірної 

К.Ю. для тимчасового користування на період канікул 1 ( один ) підручник  з 

фізики, 1 ( один ) підручник з математики.  Зобов'язуюсь повернути 

підручники до 28.08 2017 року. 

  08.06.2017                                                                                                               Підпис 

Підпис студента Маковецького М.Й. засвідчую: 

Завідувач відділення ХДПК                 (підпис)                           С.А.Прокопчук 

 

 

Варіант № 7 

1. Назвіть документ: 

Розпорядчий документ, що видається керівником установи й 

регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, 

відрядження, відпустка, різні заохочення, називається ... . 

2. Продовжіть речення: 
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Для складання службових документів в установах використовується формат  ... 

. 

3. Розгляньте наведену довідку і назвіть її реквізити. Дайте характеристику 

відповідно до класифікаційних найменувань. 
 

Міністерство  освіти  і  науки  України 

Чернівецький  індустріальний  коледж 

 

НАКАЗ № 129 

  від "19" вересня 2017 р.                                                                     м. Чернівці 

  Про прийняття на роботу за контрактом 

  ПРИЗНАЧИТИ: 

Сидоренка                Павла                    Івановича  

на посаду           викладача                  математики 

на умовах укладеного з ним контракту від "10" вересня 2017 р. 

   Підстава : контракт від "10" вересня 2017 р. 

   Директор                                         ( підпис )                                     І.Б. Петров 

                    Печатка 

 

Варіант № 8 

1. Назвіть документ: 

Вид кореспонденції з гранично стислим текстом, викликаний 

необхідністю негайного втручання в певну справу, термінового інформування 

когось про щось, називається ... . 

2. Продовжіть речення: 

Особливим способом засвідчення документа після його підписання є  ... . 

3. Розгляньте наведену довідку і назвіть її реквізити. Дайте характеристику 

відповідно до класифікаційних найменувань. 

ЖЕК № 165 м. Київ 

Довідка № 23 

15.07.2017 

Зайченку Івану Петровичу в тому, що він мешкає в м. Київ з 15 травня 

1998 року за адресою : вул. Миру, 10, кв.87.  

Займає загальну житлову площу 27 м. Видано для подання до 

Дарницької районної державної адміністрації м. Київ 

Головний інженер 

житлово-експлуатаційної 

контори                                                                     І.П.Кравченко 

 

Варіант № 9 

1. Назвіть документ: 

Письмове пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків 

працівників (найчастіше порушення дисципліни, невиконання роботи) на 

вимогу керівника, називається ... . 

2. Продовжіть речення: 
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Документи колегіальних органів підписуються  ... . 

3. Розгляньте наведений документ і назвіть його реквізити. Дайте 

характеристику відповідно до класифікаційних найменувань. 

Запрошення 

Шановна Оксано Іванівно! 

  Запрошуємо Вас на прем'єру повнометражного науково-історичного фільму 

"Українці. Віра", яка відбудеться 12 травня 2017 року у Червоному залі 

Республіканського будинку кінематографістів ( вул. Саксаганського, 6 ). 

  Початок о 19 -й годині. 

Т/О "Четвер", "Київнаукфільм" 

 

Варіант № 10 

1. Назвіть документ: 

Повідомлення про час і зміст нарад, засідань; необхідність виконати якусь 

роботу; потребу в заміщенні вакантної посади чи набір робочої сили, 

називається ... . 

2. Продовжіть речення: 

Під час реєстрації документа йому надається реєстраційний індекс, який 

складається ... . 

3. Розгляньте наведену заяву і назвіть її реквізити. Дайте характеристику 

відповідно до класифікаційних найменувань. 

                                                                                              Директорові ХДПК 

                                                                              Іващенку В.М. 

                                                                                         студента групи 17 км 

                                                                                         Іванова В.Д. 

Заява 

   Прошу звільнити мене від занять з 15 по 20 квітня 2017 року у зв'язку з 

сімейними обставинами  ( весілля у сестри ). 

   Пропущені заняття зобов'язуюсь відпрацювати. 
 

   14.04.2017                                                                                                  Підпис 

 

 
 

Письмова робота № 6 : Укладання документів щодо особового складу 

 

Мета: знати вимоги до укладання заяви та резюме, склад реквізитів, уміти 

складати документи щодо особового складу. 
 

Теоретичні відомості 

Документи щодо особового складу містять інформацію про особовий 

склад організації, зафіксовану в заявах про прийняття, звільнення, 

переведення на роботу, автобіографії, резюме, характеристиці, наказах щодо 

особового складу, контрактах із найму працівників. 
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Серед документі щодо особового складу особливо необхідними є заяви, 

резюме, характеристики, автобіографії - саме вони презентують молодшого 

спеціаліста у трудовому колективі, дають уявлення керівникам і колегам про 

нового співробітника. 

Автобіографія  - це документ, у якому особа , яка складає його, подає 

опис свого життя та діяльності у хронологічній послідовності. Документ з 

низьким рівнем стандартизації, що є обов'язковим елементом особової справи.  

Головні вимоги - вичерпність відомостей і лаконізм викладу. 

Типова структура тексту - кожне нове повідомлення починається з абзацу. 

Основні реквізити: 

- назва виду документа ( посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле ); 

- текст: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце народження ( 

місто, село, селище, район,область, країна ), громадянство; 

- відомості про навчання (з повним найменуванням усіх навчальних закладів); 

- відомості про трудову діяльність ( у хронологічній послідовності назви місць 

роботи і посад ); 

- відомості про громадську роботу ( усі її види ); 

- стислі відомості про склад сім'ї ( батько, мати, чоловік, дружина, діти ); 

- дата написання; 

- підпис автора. 
 

ЗРАЗОК. 

Автобіографія 
 

 Я, Іващенко Катерина Андріївна, народилася 9 травня 1985 року в   м. 

Харкові. Українка, громадянка України. 

 У 1992 році пішла до  Харківської середньої  школи № 35, яку закінчила 

в 2003 році. 

 У  2003 році вступила до Харківської фармацевтичної академії.. Зараз 

навчаюсь на З курсі, проживаю в гуртожитку на території академії. 

 Склад сім’ї: 

 Батько, Іващенко Андрій Максимович, 1960 року народження, проживає 

в м. Харків, працює директором Харківської середньої школи № 35. 

 Мати, Іващенко (Ткачук) Вікторія Анатоліївна, 1965 року народження, 

проживає в м. Харків, працює вчителем української мови та літератури 

Харківської середньої школи № 35. 

 Брат, Іващенко Сергій Андрійович, 1990 року народження, учень 

Харківської середньої школи № 5. 

 Домашня адреса: м. Харків, вул.Сумська 34, кв.15. 

       12лютого2005 р.                                                                                     Підпис 

 

Резюме - документ, в якому подаються відомості про освіту, трудову 

діяльність, професійні досягнення і набутки особистості. Використовується 

під час прийому на роботу.  
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Сьогодні однаково поширеними стають паперові та електронні резюме. 

Електронні розміщують на спеціалізованих сайтах, що відкриті для вільного 

доступу керівникам кадрових відділів підприємств. 

Основні реквізити: 

- назва виду документа; 

- прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме; 

- текст: мета складання резюме, досвід роботи, освіта, знання мов, володіння 

комп'ютером, контактний телефон; 

- дата; 

- підпис; 

- фотокартка (у разі потреби). 

ЗРАЗОК                                                   Резюме 

Юлія Андріївна Коробко 

Адреса: 32168 Харків, ул.Заколотна 25/98 контактний тел. (063)264-89-00 

E-mail: printy@bigmir.net 

Мета: Працевлаштування. Претендую на посаду 

менеджера              електротехнічного відділу. 

Освіта: 09.2008 – 2014 Київський Національний Політехнічний Університет. 

Напрямок – економіка та менеджмент. Спеціаліст 1997-2008

 Загальноосвітня школа 1-3 ступенів №6 м. Харків 

Досягнення: Підвищення кваліфікації за допомогою курсів «Аудит» та 

курси «Бухгалтерський відлік» 

Навички: Робота в середовищах Windows всіх версій, MS Office, Adobe 

Photoshop. Програма бухгалтерського обліку 1С, STORE, ANKER  

Мови: Українська – на рівні носія мови, російська – вільно, англійська – 

зі словарем 

Особисті дані: Народилася 15.11.1991 Незаміжня  Активна, 

цілеспрямована, креативна, енергійна. 

Інтереси: Економіка, аудит, література, новини, театр. 
 

Характеристика - це офіційний документ, який видає адміністрація на 

прохання працівника, де дається оцінка його ділових і моральних якостей за 

підписами представників адміністрації. 

Характеристику пишуть від третьої особи у двох примірниках, один з яких 

підшивають до особової справи. 

Основні реквізити: 

- назва виду документа та прізвище , ім'я та по батькові того, кому видається 

характеристика; 

- рік народження, освіта; 

- текст, де зазначається, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до 

виконання своїх службових обов'язків, який має авторитет у колективі і рівень 

професійної майстерності; 

- дата складання; 

- засвідчення документа ( підпис, гербова печатка установи ). 
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Характеристику складають на стандартному аркуші паперу у двох 

примірниках: перший видають особі, а другий (копію) - підшивають до 

особової справи. Позитивна характеристика видається на руки, негативна – 

надсилається поштою тільки за вимогою. 

ЗРАЗОК  службової характеристики 

 

Характеристика 

                                                                                             Кравченко Інни Іллівни 

                                                                                              1981 р. народження 

                                                                                         бухгалтера ЗАТ"Україна" 

                                                                                              освіта: вища, 

                                                                                              проживає за адресою: 

                                                                                              вул. Миру, 34, кв.93, 

                                                                                              м. Київ, 01153 

 

Кравченко І.І. обіймає посаду бухгалтера Закритого акціонерного 

товариства "Україна" з березня 2007 року. За час роботи виявила високий 

професіоналізм, фахову майстерність у процесі проведення бухгалтерського 

обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства. 

Кравченко І.І. організовує контроль за відображенням на рахунках 

бухгалтерського обліку всіх господарських операцій ЗАТ "Україна"; 

забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової 

звітності підприємства, бере участь у підготовці та поданні інших видів 

періодичної звітності до органів вищого рівня. 

Сумлінно виконуючи професійні обов'язки, Кравченко І.І. виявляє 

ініціативність, науково-творчий підхід у вирішенні тих чи інших виробничих 

проблем. 

За характером урівноважена, доброзичлива; користується повагою у 

трудовому колективі. 

Бере активну участь у громадській роботі підприємства; виконує 

обов'язки заступника голови профспілкової організації; учасник художньої 

самодіяльності. 

Кравченко І.І. рекомендовано пройти курс навчання з метою 

удосконалення знань англійської мови за професійним спрямуванням. 

 Характеристика складена для подання до Федерації професійних 

бухгалтерів та аудиторів України. 
 

24.04.2017 

Головний бухгалтер 

ЗАТ "Україна"                                підпис                                         О.Л. Слуцька 

 

Заява - це документ, в якому особа чи організація викладає прохання. 

Документ складається власноруч і в одному примірнику. 

Основні реквізити: 

- адресат; 
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- адресант ( назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові); 

- адреса заявника; 

- назва виду документа; 

- текст з обґрунтуванням, який пишеться з абзацу і з великої літери; 

- перелік додатків ( якщо вони є); 

- дата; 

- підпис. 

ЗРАЗОК 

Директорові ТОВ „Зв'язок ” 

Нечипоренку Н.К. 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

потенційного працівника 

Адреса проживання 

потенційного працівника 

Телефон  
 

ЗАЯВА 

    Прошу прийняти мене на роботу на посаду провідного інженера з 01 

вересня 2016 року. 

    До заяви додаю: 

1. Копію диплома про вищу освіту; 

2. Трудову книжку; 

3. Особистий листок з обліку кадрів. 
     

28.08.2016                                                                                Підпис                      

              
 

Завдання : 

1. Скориставшись зразком, укладіть автобіографію. 

2. Скориставшись зразком, складіть своє резюме, уявивши таку ситуацію: 

після закінчення коледжу ви шукаєте можливість працевлаштування. 

3. Скориставшись зразком, складіть характеристику  одногрупнику. 

4. Скориставшись зразком, укладіть заяву від вашого імені про 

зарахування на роботу. 
 

 
 

Письмова робота №7 Тексти документів свого фаху, структура їх тексту, 

правила оформлення. 
 

Мета: вивчити основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила 

оформлення; навчитися складати тексти документів свого фаху, бездоганно 

застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної мови. 
 

Теоретичні відомості 
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Трудова угода — це документ, яким регламентуються виробничі 

стосунки між установою і працівником (людиною, яка не працює в цій 

організації). 

Структура тексту трудової угоди: 

· предмет угоди; 

· розмір і порядок оплати; 

· відповідальність сторін; 

· дострокове розірвання угоди; 

· вирішення спорів; 

· юридичні адреси сторін. 
 

ЗРАЗОК                                           ТРУДОВА УГОДА 

Місто________ «___»___________ 201___р. 

Фірма «____» в особі _ПІБ_, з однієї сторони, і гр. ПІБ, з іншої сторони, склали 

угоду про наступне: 

1.Громадянин ПІБ зобов'язується виконати для фірми «НАЗВА» такі роботи: 

1.1.___________ 

1.2.___________ 

2.Фірма «______» зобов'язується надати громадянинові ПІБ для виконання 

цих робіт: 

2.1.____________ 

2.2.____________ 

та сплатити гр.  ПІБ за виконання роботи ________ грн. на місяць. 

3. У разі невиконання п.п. 1 і 2 угода може бути розірвана достроково з 

ініціативи обох Сторін. 

При достроковому розірванні угоди з вини гр. _____________________. 

При достроковому розірванні угоди з вини фірми «___». 

4. Термін дії угоди з _________________ до _________________. 

5. Юридичні адреси Сторін: 

Фірма «_____________»________________________. 

Громадянин __________________________________. 

Дата                                                                                                                                     Підписи 

 

Пояснювальна записка — це документ, в якому: - особа викладає 

причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень (укладається з 

власної ініціативи або ж на вимогу керівника структурного підрозділу чи 

установи); - міститься додаток чи доповнення до основного документа, в 

якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, 

структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). 

Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, 

на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом 

автора). 

 Особисті пояснювальні записки часто пишуться з такими реквізитами: 

1. Адресат (посада, установа, прізвище, ініціали). 

2. Адресант (посада, установа, прізвище, ініціали).  
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3. Назва документа. 

4. Текст.  

5. Дата.  

6. Підпис, ініціали, прізвище адресанта. 

ЗРАЗОК 

                                                                                    Директорові  

Харківського тракторного заводу 

                                                                                    Червоненку О.М. 

                                                                                    Чернявського О.В. 

                                                                                     головного електрика 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Я був відсутній на виробництві з 24.10 до 28.10.2015 р. у зв’язку з 

перебуванням у лікарні за місцем проживання. 

Довідка додається.  

29.10.2008р.                               (підпис)                                   О.В. Чернявський 

 

Службові листи - загальна назва великої групи управлінських 

документів, які слугують засобом спілкування з установами та приватними 

особами. 

Службові листи застосовують для розв'язання численних оперативних 

питань, що виникають в управлінській діяльності: запити, повідомлення, 

запрошення, претензії, зміни, уточнення, завдання, з'ясування, нагадування, 

підтвердження, рекомендації, пропозиції, зауваження, прохання, вимоги і т. ін. 

Текст службового листа має висвітлювати лише одне питання. Тон листа 

має бути нейтральним. Форми листів, які використовуються в установах, дуже 

різноманітні і поділяються на 2 групи:  

1) листи, що вимагають відповіді: лист-запит, лист-звернення, лист-

пропозиція, лист-вимога, лист-розпорядження, супровідний лист тощо;  

2) листи, що не вимагають відповіді: листи-відповіді, інформаційні, 

рекламні, гарантійні, листи-підтвердження тощо. 

Листи-запити і листи-відповіді - найпоширеніший тип службової 

кореспонденції. 

Реквізити службових листів: 

1) назва й адреса організації відправника листа; 

2) номер і дата листа; 

3) назва й адреса одержувача листа; 

4) заголовок; 

5) номер і дата листа, що правив за основу для складання відповіді; 

6) текст листа; 

7) перелік додатків із зазначенням кількості сторінок; 

8) підпис керівника; 

9) віза виконавця (підпис на копії). 

Завдання: 

1. Побудуйте речення офіційно-ділового тексту з такими вставними 

словами: 
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як правило, безперечно, зокрема, отже, по-перше, по-друге. 

2. Складіть трудову угоду, використовуючи зразок. 

3. Складіть пояснювальну записку від власного імені про факт спізнення 

на  заняття. 

4. Складіть лист-запит і лист-відповідь, використавши такі сталі звороти: у 

зв’язку з, у разі несплати , на Ваш запит повідомляємо, зважаючи на сказане. 
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Додатки: 

Правопис чужомовних власних назв 

Чужомовні власні назви слід передавати якомога ближче до мови-джерела, 

дотримуючись норм українського правопису. Слід пам' ятати: 

1. прізвища й географічні назви не перекладаємо: 

 Алексеев - Алексєєв, Филиппов - Філіппов, г. Октябрь - м. Октябр 

2. закінчення -ой, -ов у прізвищах залишаємо: 

Донской - Донськой, Петухов - Петухов 

3. префіксальні прізвища передаємо відповідно до правил правопису 

префіксів: 

Беспалов - Безпалов, Подгорний - Подгорний, Рассоха - Розсоха. 

4. літера   е     ( передається е,є залежно від позиції): 

1. після приголосних передається літерою е: 

Наприклад:  Кузнецов - Кузнецов, Мицкевич - Міцкевич, Федин - Федін 

2. на початку слова передається літерою є: 

Евдокимов - Євдокимов, Егоров - Єгоров, Евгеньев - Євгеньєв. 

3. після голосних передається літерою є: 

Наприклад: Достоевский - Достоєвський, Бердяев - Бердяєв. 

4. після ь й апострофа передається літерою є: 

Наприклад: Аркадьев - Аркадьєв, Алябьев - Аляб'єв. 

5. у суфіксах  -ев, -еев передається -єв, -єєв після приголосних ( КРІМ Р,Ц і 

ШИПЛЯЧИХ): 

Наприклад: Ломтев - Ломтєв, Сергеев - Сергєєв. 

6. у суфіксах -ев, -еев передається -ев, -еєв  після р, ц і шиплячих: 

Наприклад: Лазарев - Лазарев, Плещеев - Плещеєв, Тютчев - Тютчев 

7. якщо кореневий е російський відповідає незмінному і українському у 

споріднених словах, то пишемо літеру є :  
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Наприклад : Серов - Сєров, Зверев - Звєрев, Пресняков - Прєсняков. 

5. літера е  ( передається йо, ьо,е,о залежно від позиції ): 

1. на початку слова, після голосних, губних приголосних ( у російській мові 

після ь), а також після ч за роздільної вимови передається йо: 

Наприклад: Елкин - Йолкін, Бугаев - Бугайов, Соловьев - Соловйов, Ручьев - 

Ручйов 

2. після м'якого приголосного під наголосом передається ьо: 

Наприклад: Королев - Корольов, Алферов - Алфьоров. 

3. В утворених від спільних для обох мов слів передається е: 

Наприклад: Семенов - Семенов, Федоров - Федоров, Орел - Орел. 

4. під наголосом після ч, щ пишемо о: 

Наприклад: Лихачев - Лихачов, Хрущев - Хрущов. 

6. літера э: 

1. завжди пишемо е: 

Наприклад : Элиста - Еліста,    Этуш - Етуш. 

7. літера ы: 

1. завжди пишемо и:  Чаплыгин - Чаплигін,  Черемных -Черемних. 

8. літера и ( передається й, є, і, и ,ї  залежно від позиції ): 

1. на початку слова передається літерою й, є, і: 

Наприклад: Иоффе - Йоффе, Иена - Єна, Ильичев - Ільїчов. 

2. після приголосних, крім шиплячих та ц передається літерою і: 

Наприклад: Гагарин - Гагарін, Бакиров - Бакіров. 

3. перед голосними передається літерою і: 

Наприклад: Тициан - Тіціан. 

4. після шиплячих і ц передається літерою и: 

Наприклад: Чичиков - Чичиков, Щиглов - Щиглов, Шишкин - Шишкін. 
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5. у суфіксах -ик, -ич,(-ович,-евич), -иц, -ищ передається літерою и: 

Наприклад: Голиков - Голиков, Тобилевич - Тобілевич, Радищев - Радищев, 

Игнатович - Ігнатович. 

6. у префіксі При- пишемо и: 

Наприклад : Придворов - Придворов. 

7. у спільних для української, російської та інших слов'янських мов словах 

пишемо и: 

Наприклад: Виноградов - Виноградов, Писарев - Писарев, Кириллов - 

Кирилов. 

8. після голосних пишемо ї: 

Наприклад: Воинов - Воїнов, Измаилов - Ізмаїлов. 

9. після ь й апострофа пишемо ї: 

Наприклад: Ильин - Ільїн, Гурьин - Гур'їн. 

9. буквосполучення ио передається -йо, -ьо залежно від позиції: 

1. польське сполучення після губних передається буквосполученням йо: 

Наприклад: Пиотровский - Пйотровський, Миодович -Мйодович. 

2. після м'яких приголосних пишемо -ьо: 

Наприклад: Аниолек - Аньолек, Козиолецкий - Козьолецький. 

10. М'який знак (згідно із правилами написання м'якшення й 

апострофа) 

Наприклад: Коньков - Коньков, Чайковский - Чайковський, Меньшов - 

Меншов, Гурьев - Гур'єв, Репин - Рєпін. 

 

Відмінювання українських прізвищ 

Кличний відмінок: 

Іменники І відміни мають закінчення -о ( тверда група): колего, Миколо, 

Антоніно; 



 

44 
 

м'яка та мішана групи мають закінчення -е (-є): земле, мріє, Насте; 

закінчення -ю мають іменники , які вказують на пестливість : Галю, бабусю. 

Іменники ІІ відміни мають закінчення -у(-ю): полковнику, діду, батьку, а 

також закінчення -е: пане, Богдане, брате. 

Іменники ІІІ відміни мають закінчення -е: радосте, смерте. 

Правопис прізвищ, імен по батькові в українській мові. 

У ділових паперах ( листах, анкетах, автобіографіях, довідках) ім'я та по 

батькові ставиться після прізвища, а в особистих листах, виступах - перед 

прізвищем. 

При утворенні чоловічих імен по батькові вживається суфікс -ович, -йович: 

Сергій - Сергійович, Ігор - Ігорович. 

Жіночі імена по батькові мають суфікс -івна, а після голосних -ївна: Ігор - 

Ігорівна, Микола - Миколаївна. 

Винятки: Григорій - Григорович, Григорівна 

Лука - Лукич, Луківна 

Сава - Савич, Савівна 

Яків - Якович ( Яковлевич ), Яківна (Яковлівна) 

Ілля - Ілліч, Іллівна 
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