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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 
Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення дисципліни є сучасна українська літературна мова 
професійної сфери. 
Забезпечувані дисципліни: навчальні дисципліни освітньо-професійної 

програми, викладання яких здійснюється українською мовою. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Нормативно-стильові та законодавчі основи 
професійного мовлення. 
Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності. 
Змістовий модуль 3. Ділова комунікація як складова фахової діяльності.   

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: підвищення рівня загальномовної підготовки, 
мовної грамотності, формування комунікативної компетентності студентів, 
практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного 
стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на 
належному мовному рівні. 
Завдання навчальної дисципліни:  

 сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній 
діяльності; 

 забезпечити досконале володіння нормами сучасної української 
літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного 
мовлення; 

 виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у 
спілкуванні; 

 розвивати творче мислення студентів; 

 виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій; 

 сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, 
коригування та перекладу наукових текстів. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
- комунікативна – здатність спілкуватися державною мовою усно та 

письмово, прагнення до вияву та розвитку комунікативних здібностей; 
позитивна внутрішня мотивація до міжособистісної комунікації; вільне 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


спілкування українською мовою в професійному середовищі, знання 
термінології свого фаху; укладання різних видів документів; 
- світоглядна – цілісне уявлення про майбутню професію: здатність до 
соціальної, професійної, науково-дослідної діяльності; спроможність 
працювати в колективі з урахуванням різних світоглядних позицій; 
- громадянська – навички управління власною громадянською позицією з 
урахуванням різних світоглядних позицій; 
- інформаційна – критичне ставлення до отриманої інформації; уміння 

підпорядковувати, аналізувати, систематизувати, структурувати інформаційні 
обсяги; усвідомлення цінності суб’єктивної позиції в інформаційному просторі; 
- психолого-педагогічна – здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; знання і розуміння предметної області та специфічних особливостей 
професії; вміння генерувати нові ідеї і розвивати нові професійні вміння. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними; 
- мовні особливості стилів сучасної української літературної мови;  
- становлення і розвиток наукового стилю української мови; 
- особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки; 
- основні визначення понять курсу, типи словників, структуру словникової 
статті; 
- правила оформлювання результатів наукової діяльності; 
- проблеми перекладу і редагування наукових текстів; 
- правила укладання документів; 
вміти: 
- уміти правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 
комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для успішного 
розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності; 
- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового 
стилів; 
- скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, 
складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки 
відповідно до поставленої мети; 
- складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що 
репрезентують їх специфіку; 
- послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою 
допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 
вдосконалення мовної культури. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких соціальних 
навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у професійній 
діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  

 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій в 
освітній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

У процесі організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про виб ркові дисципліни; Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про критерії 
оцінювання знань студентів; Положення про переведення на індивідуальний 
графік навчання студентів денної форми навчання; Положення про академічну 
доброчесність. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Нормативно-стильові та законодавчі основи професійного мовлення 

 
Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування  

Предмет і завдання курсу, його наукові основи.  
Українська мова – національна мова українського народу. Сутність понять «літературна мова», 

«державна мова». Найістотніші ознаки літературної мови. 
Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. 

Професійна мовнокомунікативна компетенція. 
Основні етапи розвитку та теорії походження української мови. Лінгвоцид української мови. 

Поняття білінгвізму, його небезпека для України. Синдром меншовартості українця. 
Мовне законодавство та мовна політика в Україні: Конституція України, Закон України «Про 

засади державної мовної політики в Україні», Закон України «Про вищу освіту», Європейські Хартії.  
Мовна свідомість, шляхи виховання мовної свідомості.  

 
Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних 
стилів.  

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.  
Текст як форма реалізації мовно-професійної діяльності. 

 
Тема 3. Мовні норми в мові професійного спілкування  
Поняття мовної норми. Типи літературних норм. Варіанти мовних норм. 
Орфоепічні норми української мови (вимова голосних та приголосних, вимова слів іншомовного 

походження, вимова абревіатур).  
Акцентуаційні норми української мови. Особливості українського наголосу, його значення в 

ситуаціях спілкування, характерних для професійної діяльності.  
Лексичні норми української мови. Причини відхилення від норм слововживання. Синоніми, 

пароніми в текстах офіційно-ділового та наукового стилів мовлення. Уживання росіянізмів як типове 
відхилення від лексичних норм української мови.  

Граматичні норми української мови. Основні правила граматичного оформлення повнозначних 
змінних слів у офіційно-діловому та науковому стилях мовлення. Типові помилки вживання 
граматичних форм слів (переклад активних дієприкметників російської мови, уживання прийменника 
по, правила дієслівного керування). 

Стилістичні норми української мови, типові порушення норм.  
Орфографічні й пунктуаційні норми української літературної мови. Складні випадки вживання 

апострофа і м’якого знака, подвоєння та подовження приголосних, написання префіксів і суфіксів у 
різних частинах мови, чергування голосних і приголосних звуків, спрощення груп приголосних, 
написання складних слів. Велика літера в українській мові.  

Український правопис як офіційний документ, його значення для професійного мовлення. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Наукова комунікація як складова фахової діяльності 

 
Тема 4. Українська термінологія у професійному спілкуванні  
Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та 

лексикографії. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і 
вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів певного фаху. 
Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники. 
 

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 
Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового тексту і 

професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю. Оформлювання результатів 
наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування і 
реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання 
покликань. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний 
науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, 
бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий етикет. 



 
Тема 6. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів  

Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад. Типові 
помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад 
термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань. 
  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
Ділова комунікація як складова фахової діяльності   

 
Тема 7. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації  

Класифікація документів. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. Вимоги 
до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги 
до тексту документа. 
 

Тема 8. Документація з кадрово-контрактних питань 
Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Автобіографія. Особовий 

листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. 
Трудова угода. 

 
Тема 9. Довідково-інформаційні документи. Етикет службового листування 
Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг 

з протоколу. Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів. 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Нормативно-стильові та законодавчі основи професійного мовлення 

Тема 1. Державна мова − мова професійного 
спілкування  

6 1 
 

1 
 

 
 
 

 
 

4 
 

Тема 2. Мовні норми в мові професійного 
спілкування  

16 
 

 8  
 

 
 

8 

Тема 3. Стилі сучасної української 
літературної мови в професійному 
спілкуванні 

10 
 

1 
 

1 
 

 
 

 
 

8 
 

Разом за змістовим модулем 1 32 2 10   20 

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 

Тема 4. Українська термінологія у 
професійному спілкуванні 

9 1 2   6 

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у 
професійному спілкуванні 

9 1 2  
 

 
 

6 

Тема 6. Проблеми перекладу і редагування 
наукових текстів 

10 2 2   6 

Разом за змістовим модулем 2 28 4 6   18 

Змістовий модуль 3. Ділова комунікація як складова фахової діяльності  



Тема 7. Ділові папери як засіб писемної 
професійної комунікації 

11 1 4   6 

Тема 8. Документація з кадрово-контрактних 
питань 

9 1 2   6 

Тема 9. Довідково-інформаційні документи. 
Етикет службового листування 

10 2 2   6 

Разом за змістовим модулем 3 30 4 8   18 

Усього: 90 10 24   56 

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

№ 
те
ми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

  
Змістовий модуль 1. Нормативно-стильові та законодавчі основи 

професійного мовлення 
 

1 1 Державна мова − мова професійного спілкування. 1 

2 2 Мовні норми в мові професійного спілкування.  8 

3 3 
Стилі сучасної української літературної мови в професійному 
спілкуванні.  

1 

  
Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової 

діяльності 
 

4 4 Українська термінологія у професійному спілкуванні. 2  

5 5 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. 2 

6 6 Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. 2 

  
Змістовий модуль 3. Ділова комунікація як складова фахової 

діяльності 
 

7 7 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 4 

8 8 
Документація з кадрово-контрактних питань. 

2 

9 9 
Довідково-інформаційні документи. Етикет службового листування 

2 

Усього 24 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
п/п 

№ 
тем

и 
Назва теми 

Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1 
Нормативно-стильові та законодавчі основи професійного мовлення 

1 1 

Тема 1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.  

1. Зробіть виписки статей, які визначають державність української 
мови, з таких нормативних документів: Мовне законодавство та мовна 
політика в Україні: Конституція України, Закон України «Про засади 

4  



державної мовної політики в Україні», Закон України «Про вищу 
освіту», Європейські Хартії.  
2. Опрацюйте матеріал до теми за підручниками і посібниками з нижче 
наведених тем. Проаналізуйте їх, складіть власну думку і 
приєднайтеся до інтелектуального обговорення теми зі своїми 
одногрупниками та викладачем. Наведіть власні  приклади на основі 
прочитаного. 

 Мовна свідомість, шляхи виховання мовної свідомості. Низький 
рівень мовної свідомості українців. Історичні приклади високої мовної 
свідомості.  

 Мовні міфи й забобони. 
3. З тези опрацьованого Вами матеріалу розвиньте академічну 
полеміку у формі есе.  

2 2 Тема 2. Мовні норми в мові професійного спілкування.  
І.Повторіть орфографічний матеріал з поданих нижче тем за 
посібниками чи довідниками з розділу «Орфографія».  
1. Складні випадки вживання апострофа і м’якого знака. 
2. Складні випадки подвоєння та подовження приголосних.  
3. Складні випадки написання префіксів і суфіксів у різних частинах 
мови. 
4. Складні випадки написання слів зі спрощенням груп приголосних. 
5. Складні випадки написання складних слів.  
ІІ. Доберіть словникові диктанти фахової тематики (10 слів кожний) на 
кожне з повторених правил. 

 
8 

3 3 Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови в 
професійному спілкуванні. 
1. Опрацюйте матеріал до теми за підручником (Шевчук С.В., 
Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. 
Підручник. За програмою МОНУ. 4-те видання. – К: Алерта, 2014. – 
696 с.)  з таких тем:  

- Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 
розмовного стилів;  
- Текст як форма реалізації мовно-професійної діяльності. 
2. Доберіть по одному прикладу монологічного й діалогічного тексту. 
Укажіть на види зв’язку між компонентами й елементами тексту 
(письмово).  

 
8 

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 

4 4 Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні. 
1. Складіть за змістом підручника (Шевчук С.В., Клименко І.В. 
Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. За 
програмою МОНУ. 4-те видання. – К: Алерта, 2014. – 696 с.) план-
конспект з таких тем:  
1. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. 
2. Явище синонімії й антонімія у термінолексиці обраного фаху.  
3. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.  

 
6 

5 5 Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні. 
1. Складіть за змістом підручника (Шевчук С.В., Клименко І.В. 
Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. За 
програмою МОНУ. 4-те видання. – К: Алерта, 2014. – 696 с.) 
стислий план-конспект з таких тем:  
1. Анотування і реферування наукових текстів.  
2. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання 
покликань.  
3. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. 
4. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.  
5. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, 
бакалаврської робіт.  
6. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.  

6 



7. Науковий етикет. 
2. Напишіть есе на одну з тем: – «Хто контролює минуле, той 
контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, той контролює минуле». 
Чи погоджуєтеся ви з думкою Д.Оруела? – ІТ-технології для історика: 
погляд у минуле по-майбутньому. 
 

6 6 Тема 6. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів  
1. Складіть за змістом підручника (Шевчук С.В., Клименко І.В. 
Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. За 
програмою МОНУ. 4-те видання. – К: Алерта, 2014. – 696 с.) 

стислий план-конспект з таких тем:  
1. Суть і види перекладу. 
2. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад.  
3. Переклад термінів.  
4. Особливості редагування наукового тексту.  
5. Помилки у змісті й будові висловлювань. Переклад текстів 
наукового стилю мовлення. 
2. Запишіть питання до тих положень, які для Вас є незрозумілими. 
Підготуйтеся поставити їх викладачу. 

6 

Змістовий модуль 3. Ділова комунікація як складова фахової діяльності 

 7 

Тема 7. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 
1. Складіть за змістом підручника (Шевчук С.В., Клименко І.В. 
Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. За 
програмою МОНу. 4-те видання. – К: Алерта, 2014. – 696 с.) стислий 
план-конспект з таких тем:  
1. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.  
2. Вимоги до бланків документів.  
3. Оформлювання сторінки.  
4. Вимоги до тексту документа.  

6 

8 8 

Тема 8. Документація з кадрово-контрактних питань.  

Запишіть основні реквізити документів та вимоги до їх укладання: 
1. Особовий листок з обліку кадрів.  
2. Наказ щодо особового складу.  
3. Трудова книжка. 
4. Трудовий договір.  
5. Контракт.  
6. Трудова угода. 

6 

9 9 Тема 9. Довідково-інформаційні документи. Етикет службового 
листування. 
1. Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні 
типи листів. 
2. Напишіть вітального листа з нагоди 50-річного ювілею фізичного 
терапевта Кириленка Павла Ілліча.  

 
6  

Усього 56 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» застосовуються такі методи: 
– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 

екзамен; 
– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
 
 



СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Практичні заняття  
(30 б) 

2 6 2 2 4 6 2 4 2 

Cамостійна робота 
(20 б) 

2 4 2 2 2 2 2 2 2 

Поточний модульний 
контроль (20 б) 

10 5 5 

Підсумковий контроль 
(30 б) екзамен 

30 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Охарактеризувати державну мову як мову професійного спілкування. 

2. Дати характеристику мовному законодавству та мовній політиці в Україні. Державна мова в 

Україні. 

3. Розкрити комунікативне призначення мови в професійній сфері. 

4. Дати характеристику професійній мовнокомунікативній компетенції. 

5. Розкрити поняття «національна та літературна мова». Назвіть найістотніші ознаки літературної 

мови. 

6. Розкрити сутність понять «літературна мова», «державна мова». Найістотніші ознаки 

літературної мови. 

7. Охарактеризувати основні етапи розвитку та теорії походження української мови.  

8. Охарактеризувати лінгвоцид української мови.  

9. Визначити поняття білінгвізму, його небезпека для України.  

10. Розкрити поняття синдрому меншовартості українця. 

11. Розкрити мовне законодавство та мовна політика в Україні: Конституція України, Закон України 

«Про засади державної мовної політики в Україні», Закон України «Про вищу освіту», «Про 

функціонування української мови як державної», Європейські Хартії.  

12. Охарактеризувати функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні 

ознаки функціональних стилів.  



13. Визначити текст як форму реалізації мовно-професійної діяльності. 

14. Розкрити поняття мовної норми. Типи літературних норм. Варіанти мовних норм. 

15. Охарактеризувати орфоепічні норми української мови (вимова голосних та приголосних, вимова 

слів іншомовного походження, вимова абревіатур). 

16. Охарактеризувати акцентуаційні норми української мови.  

17. Особливості українського наголосу, його значення в ситуаціях спілкування, характерних для 

професійної діяльності.  

18. Охарактеризувати лексичні норми української мови. Причини відхилення від норм 

слововживання.  

19. Охарактеризувати синоніми, пароніми в текстах офіційно-ділового та наукового стилів 

мовлення.  

20. Уживання росіянізмів як типове відхилення від лексичних норм української мови.  

21. Охарактеризувати граматичні норми української мови.  

22. Розкрити основні правила граматичного оформлення повнозначних змінних слів у офіційно-

діловому та науковому стилях мовлення. 

23. Охарактеризувати типові помилки вживання граматичних форм слів (переклад активних 

дієприкметників російської мови, уживання прийменника по, правила дієслівного керування). 

24. Охарактеризувати стилістичні норми української мови, типові порушення норм.  

25. Охарактеризувати орфографічні й пунктуаційні норми української літературної мови. Складні 

випадки вживання апострофа і м’якого знака, подвоєння та подовження приголосних, написання 

префіксів і суфіксів у різних частинах мови, чергування голосних і приголосних звуків, спрощення 

груп приголосних, написання складних слів.  

26. Розкрити правила вживання великої літери в українській мові.  

27. Охарактеризувати український правопис як офіційний документ, його значення для 

професійного мовлення.  

28. Охарактеризувати зміни в Новому правописі української мови. 

29. Розкрити історію і сучасні проблеми української термінології. та Теоретичні засади 

термінознавства лексикографії.  

30. Охарактеризувати термін та його ознаки. Термінологія як система.  

31. Охарактеризувати загальнонаукову, міжгалузеву і вузькоспеціальну термінологію.  

32. Охарактеризувати способи творення медичних термінів.  

33. Розкрити правила нормування, кодифікація і стандартизація термінів.  

34. Охарактеризувати українські електронні термінологічні словники. 

35. Висвітлити класифікацію документів.  

36. Охарактеризувати Національний стандарт України. 

37. Охарактеризувати склад реквізитів документів. 

38. Розкрити вимоги до змісту та розташування реквізитів.  

39. Розкрити вимоги до бланків документів.  

40. Розкрити правила оформлювання сторінки.  

41. Розкрити вимоги до тексту документа. 

42. Охарактеризувати резюме.  

43. Охарактеризувати характеристику. 

44. Охарактеризувати рекомендаційний лист.  

45. Охарактеризувати заяву. Види заяв.  

46. Охарактеризувати автобіографію.  

47. Охарактеризувати особовий листок з обліку кадрів.  

48. Охарактеризувати наказ щодо особового складу.  

49. Охарактеризувати трудову книжку.  

50. Охарактеризувати трудовий договір.  

51. Охарактеризувати контракт.  

52. Охарактеризувати трудову угоду. 

53. Охарактеризувати прес-реліз.  

54. Охарактеризувати повідомлення про захід.  



55. Охарактеризувати Звіт.  

56. Охарактеризувати службову записку.  

57. Охарактеризувати рапорт.  

58. Охарактеризувати довідку.  

59. Охарактеризувати протокол, витяг з протоколу.  

60. Охарактеризувати лист. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів. 

61. Охарактеризувати функціональні стилі української мови та сферу їх застосування. Назвати 

основні ознаки функціональних стилів. 

62. Довести, що професійна сфера є інтеграцією офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 

63. Охарактеризувати текст як форму реалізації професійної діяльності. 
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