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ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зміст і будова наукової роботи 

 

У підготовці фахівців важливе значення має вироблення навичок 

самостійної наукової діяльності під час написання рефератів, курсових, 

бакалаврських, магістерських робіт. 

Реферат – короткий критичний огляд однієї чи декількох наукових 

праць, присвячених одній темі чи проблемі. Під час написання реферату 

студент виробляє навички самостійно збирати, аналізувати, систематизувати 

й узагальнювати фактичний матеріал, принагідно викладаючи власні думки. 

На першому курсі студент пише реферати з багатьох дисциплін, доводячи до 

автоматизму вміння структурувати матеріал, оформлювати титульний аркуш, 

списки літератури. Не виробивши таких вмінь і навичок на першому курсі, 

студент не зможе пізніше якісно і у відведені терміни виконувати інші види 

наукових робіт. 

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження зі 

спеціальної дисципліни, яке студент виконує для закріплення, поглиблення й 

узагальнення знань з фаху. При написанні курсової роботи, студент вже не 

тільки збирає й узагальнює наявну в науці інформацію, але й обов’язково 

викладає власне бачення проблеми, шляхів її вирішення, виробляє навички 

застосування теоретичних знань для вирішення конкретного виробничого 

завдання. 

Бакалаврська робота – самостійне навчально-наукове дослідження, 

яке засвідчує вміння і навички студента збирати й узагальнювати готовий 

матеріал, викладати власні думки, застосувати теоретичні знання для 

вирішення конкретного виробничого завдання. Публічний захист цієї роботи 

оприявнює кваліфікаційний рівень студента, його культурний розвиток, 

уміння вигідно представити свою роботу, захищати свої здобутки. 

Студент повинен усвідомлювати, що метою виконання наукових робіт 

є не оцінка, а вироблення певних навичок і вмінь в опрацюванні наявної 

інформації, її використання для вирішення виробничих проблем. Без таких 

якостей особа не буде затребуваною на ринку праці, не матиме кар′єрного 

зростання, адже не зможе самостійно опановувати все нові й нові здобутки 

обраної ним галузі діяльності. 

Незалежно від обраної теми, структура наукової роботи має бути 

такою: 

– титульний аркуш (оформлюється за зразками); 

– зміст; 

– перелік умовних позначень (при необхідності); 

– вступ (10% від загального обсягу роботи – актуальність вивчення 

питання, об′єкт, предмет, мета і завдання дослідження); 

– розділи та їх підрозділи, де розкриваються теорія питання (не більше 

30% від загального обсягу роботи) та досвід практичної роботи (≈50% обсягу 

роботи); 
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– висновки (до 10% від загального обсягу роботи); 

– список використаних джерел; 

– додатки (якщо вони є). 

Критично опановуючи джерела з обраної теми (статті, довідники, 

посібники, стандарти, патенти, авторські свідоцтва тощо), студент повинен 

законспектовувати матеріал, а в ксерокопіях виділяти потрібне маркерами, 

постійно пам′ятаючи тему роботи і вибираючи тільки те, що стосується теми 

дослідження. Загальний зміст прочитаної за темою наукової праці можна 

передати своїми словами, однак при цьому потрібно обов′язково посилатися 

на джерело. Застосування розланкованих цитат, коли думки іншого автора 

видаються за особисті, є порушенням авторського права, наукової етики. 

Цитата – дослівно виписаний фрагмент авторського тексту. Цитата 

наводиться тоді, коли при переказуванні втрачається точність й 

оригінальність авторського тексту. Цитуватися може слово, речення або його 

частина, абзац чи більший фрагменти, цифровий матеріал. Бажаний обсяг 

однієї цитати – не більше 1/3 сторінки. Важливий матеріал можна розділити 

власними міркуваннями щодо нього, аргументами на його користь чи 

навпаки. 

Цитування є доречними при розгляді історії питання у вступі, 

теоретичній, дослідній частинах і зайві у висновках. Кожну цитату потрібно 

брати в лапки й обов′язково документувати, тобто вказувати номер джерела 

в списку літератури і сторінку, з якої взято цитований матеріал. 

Як правило, цитуються певні тези, дефініції. Залежно від змісту цитати 

молодий науковець, що використовує її у своїй роботі, може висловлювати 

власну згоду, незгоду, сумнів із приводу наведеного, послуговуючись 

фразами-пазлами Безумовно…; Безперечно…; Вчений цілком слушно 

(обґрунтовано) зауважив (підкреслив, наголосив, виокремив); Найбільш 

органічним нам видається визначення, запропоноване… 

Свої заперечення потрібно обов′язково переконливо обґрунтовувати, 

у нагоді може стати фраза Не погоджуємося з таким визначенням дослідника 

(фахівця, спеціаліста, науковця, автора статті, монографії), оскільки 

вважаємо, що…. 

Є загальноприйняті правила та прийоми письмової фіксації 

прочитаного. 

План – коротке дослідовне відображення основних питань або тем 

праці (статті, монографії). Він складається після того, як прочитано весь 

текст, що дозволяє зрозуміти структуру документа та оцінити зміст. План 

передує наступним формам роботи – тезуванню та конспектуванню. План 

може бути простим (короткий) та складним (розгорнутий). У простому плані 

лише перелічуються основні питання або теми, що висвітлюються в праці. 

У складному плані, крім пунктів, наводяться і підпункти, що уточнюють 

основні питання. Складаючи план, студент вчиться визначати структуру 

роботи. 

Тези – основні положення наукової праці, статті. На відміну від плану, 

тези розкривають думку автора, містять її обґрунтування, докази. Складання 



 6 

тез виробляє у студента вміння визначати основні положення праці, коротко 

їх формулювати, зберігаючи при цьому логічну послідовність та смисловий 

зв′язок між ними. 

Конспект – складний спосіб викладу змісту праці в логічній 

послідовності. Конспект може бути двох видів: текстуальний конспект – 

виклад змісту, логіки і структури великої за обсягом наукової праці; 

тематичний конспект – виклад суті певної теми, проблеми шляхом 

опрацювання декількох наукових праць. 

 

Рубрикація наукових та ділових текстів 

 

Основним елементом будь-якого документа чи наукової праці є текст, 

тому підготовка його текстової частини є найважливішою операцією. 

Текст − це структурно цілісне та семантично завершене зв′язне 

повідомлення. У широкому значенні текстом є будь-яка послідовність слів, 

сформована за правилами відповідної мовної системи. Зазвичай текст 

утворюється з певної кількості взаємопов′язаних речень, хоча він може 

складатися і з одного речення. Тому завершеним текстом може бути будь-

який мовний фрагмент (етикетка, реклама тощо) чи значна за обсягом праця 

(монографія в декількох томах, частинах). 

Усі речення тексту об’єднуються між собою темою, означеною 

у заголовку (назві). Як текст можна поділити на частини – абзаци, так і тему 

тексту можна поділити на підтеми (мікротеми). 

Для зручності користування наукові та ділові тексти поділяються на 

рубрики (розділи, параграфи, пункти тощо). Поділ тексту на складові 

частини – рубрики – з подальшим їх графічним відокремлення одна від одної 

називається рубрикацією. Рубрикація тексту полегшує сприйняття тексту, 

допомагає осмислити прочитане і підготуватися до сприйняття іншої теми чи 

підтеми. 

Найпростішою рубрикацією тексту є його поділ на абзаци. Абзац 

характеризується єдністю, закінченістю думки і позначається праворуч 

у початковому рядку відступом у п′ять друкованих знаків. У ділових 

і наукових текстах абзаци повинні мати не більше шести речень, причому 

кожен абзац має розпочинати нову думку чи мікротему. Для кращого 

сприйняття думки бажано, щоб на початку і в кінці абзаца речення були 

короткими (до семи слів). 

Загалом рубрики поділяються на нумеровані і ненумеровані. Нумерація 

рубрик може бути лінійною (або літерною, або цифровою), індексною та 

комбінованою (лінійно-індексною, літерно-цифровою). 

Лінійна нумерація рубрик – нумерування структурних одиниць тексту 

в порядку зростання (Розділ 1, Розділ 2, Розділ 3). 

Індексна нумерація рубрик – нумерування кожного фрагмента 

композиційних рівнів (приклади див. далі). Індексна нумерація буває 

крапковою (містить крапки після кожної цифри рубрики) і безкрапковою (не 
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містить крапки після останньої цифри рубрики). 

У літерно-цифровій рубрикації використовуються одночасно і цифри, 

і літери. Останнім часом найбільш поширеною є цифрова безкрапкова 

рубрикація. 

При рубрикації документів на пункти, підпункти в межах одного 

текстового періоду слід використовувати або тільки дієслівні конструкції, 

або тільки іменникові, відповідно і рубрикація має бути або тільки 

крапковою, або тільки безкрапковою. Так, питання ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

у протоколі подаються тільки іменниковими конструкціями, а в рубриці 

УХВАЛИЛИ рішення записуються тільки дієслівними. 

 

Зразок індексної крапкової нумерації рубрик, побудованих 

із дієслівних конструкцій 
 

7. Офіс-менеджер має право: 

7.1. Брати у функціональних служб необхідні матеріали, а також вимагати 

пояснення причин затримання виконання завдань і доручень керівництва. 

7.2. Розглядати документи і направляти їх для виконання керівникам і спеціалістам 

товариства. 

7.3. Вимагати від виконавців доопрацювання документів, складених із порушенням 

установлених правил їх оформлення. 

7.4. Візувати документи управлінської діяльності (у межах своєї компетенції). 

7.5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції стосовно поліпшення 

документаційного забезпечення діяльності товариства, форм і методів управлінської 

роботи на основі застосування електронної техніки. 

7.6. Працювати з документами, що мають гриф „Конфіденційно”, „Таємно”, „Для 

службового користування”, „Не для друку”. 

7.7. Ухвалювати рішення в межах своєї компетенції. 

 

Зразок індексної безкрапкової нумерації рубрик, побудованих 

з іменникових конструкцій 
 

3 Посадові обов′язки офіс-менеджера 

3.1 Підготування необхідних документів, допомога в забезпеченні фінансово-

господарської діяльності товариства. 

3.2 Облік, реєстрація документів, контроль за їх виконанням, інформаційно-

довідкове обслуговування та зберігання документної інформації. 

3.3 Контроль правильності складання, погодження та затвердження 

документів, що подаються на підпис керівництву товариства. 

3.4 Контроль за виконанням документів і доручень керівництва, вживання 

оперативних заходів для своєчасного та якісного їх виконання. 
 

Під час безкрапкової рубрикації слід дотримуватися таких правил: 

1. Кожну структурну частину тексту (розділ) слід розпочинати з нової 

сторінки (використовувати функцію „Розрив сторінки”). Розділи тексту 

повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту і позначатися 

арабськими цифрами. Заголовки структурних елементів тексту слід 

розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки, 

не підкреслюючи (РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2). Структурні елементи ЗМІСТ, 
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ВСТУП, РЕФЕРАТ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ і ДОДАТКИ не нумеруються, не беруться в лапки 

і вважаються заголовками. Вони оформлюються тільки чорним кольором без 

підкреслення. 

2. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 

розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених один від одного крапкою. Після номера підрозділу 

крапка не ставиться, наприклад: 

1.1 (перший підрозділ першого розділу) 

1.2 (другий підрозділ першого розділу) і т. д. 

3. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу 

і підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового 

номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених один від 

одного крапкою. Після номера пункту крапка не ставиться, наприклад: 

1.1.1 (перший пункт першого підрозділу першого розділу) 

1.2.3 (третій пункт другого підрозділу першого розділу) і т. д. 

4. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера 

підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, 

відокремлених один від одного крапкою, наприклад, 1.2.3.1 (перший 

підпункт третього пункту другого підрозділу першого розділу) і т. д. Після 

номера підпункту крапка не ставиться. 
 

Оформлення ілюстрацій і таблиць 
 

Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

слід розміщувати безпосередньо після першої згадки про них у тексті або на 

наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті. 

Ілюстрації можуть мати назву, яка розміщується під ілюстрацією. 

Експлікації (пояснення) до ілюстрацій розміщуються між назвою 

й ілюстрацією. Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами в межах 

розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених один від одного крапкою, наприклад, „Рис. 3.1” – 

перший малюнок третього розділу. Наприклад: 
 

 
Рис. 3.1 – Адитивний цикл деформації характеристики перетворення 

вимірювального каналу 
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Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиць. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, де вона згадується 

вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання 

в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу 

і порядкового номера таблиці, відокремлених один від одного крапкою, 

наприклад, „Таблиця 2.1” – перша таблиця другого розділу. 

Назва таблиці розміщується над таблицею з абзаца, наприклад: 

 
Таблиця 2.1 – Економічний розрахунок використання ВПМ як компонента шихти 

для коксування 
Показник 1% 2% 

Знижки та 

надбавки, % 

Сума, грн Знижки та 

надбавки, % 

Сума, 

грн 

М25 0 0 – 1,02 – 10,2 

М10 + 0,8 + 2,08 + 2,08 + 20,8 

А
d
 + 0,06 + 0,6 + 0,08 + 0,8 

Вихід коксу – 0,43 – 4,3 – 0,45 – 4,5 

Економія шихти + 1,0 + 7,54 + 2,0 + 15,08 

Витрати на підготовку ВПМ – – 11,5 – – 23,0 

Теплоутворювальна здатність газу + 0,06 + 8,47 + 0,08 + 11,29 

Економічний ефект на 1 т коксу  + 2,89  + 2,01 

 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю потрібно розділити на частини, розміщуючи частини одна під 

одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку 

(тоді заголовки граф чи рядків таблиці повторюються). 

При поділі таблиці на частини можна замінювати заголовки граф чи 

рядків у частинах таблиці номерами граф чи рядків, нумеруючи їх 

арабськими цифрами в першій частині таблиці. 

Слово „Таблиця – ” вказується один раз над першою частиною таблиці, 

над рештою частин зазначається: „Продовження таблиці – ” з указуванням 

номера та назви таблиці. 

Заголовки граф таблиці розпочинаються з великої літери, 

а підзаголовки – з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком. 

Якщо підзаголовки мають самостійне значення, то вони пишуться з великої 

літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. 

Заголовки і підзаголовки граф подаються в однині. У таблицях матеріал 

друкується без абзацних відступів, одинарним інтервалом, кегль – 12. 

Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів 

на технічну документацію. 

 

Оформлення списків літератури 

 

Розвиток науки і громадської практики, потреби міжнародного обміну 

інформацією і комп′ютеризації інформаційних процесів порушили проблему 



 10 

розробки єдиних міжнародних правил складання книгоопису, оскільки 

несхожість складання описів у різних країнах утруднює обмін інформацією. 

З цією метою Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій створила 

Міжнародні стандарти бібліографічного опису (ISBD), які набули чинності 

з 1974 р. Ці стандарти постійно удосконалюються відповідно до потреб 

міжнародної спільноти. На основі міжнародних стандартів у кожній країні 

розробляються національні стандарти. У Радянському Союзі теж було 

створено стандарти, які обов′язково погоджувалися з Міжнародними 

стандартами. Зараз радянські стандарти набули статусу міждержавних 

і є чинними на теренах колишнього Радянського Союзу. Україна розробляє 

стандарти з обов′язковим урахуванням міжнародних і міждержавних 

стандартів. 

Бібліографічні описи складаються з бібліографічних елементів. 

Окремий бібліографічний елемент – це слово, словосполучення або група 

слів, що подають один елемент бібліографічної інформації. 

Елементи бібліографічного опису об′єднано у вісім функціональних 

зон: 

Зона назви і відомостей про відповідальність. – Зона видання. – Зона 

специфічних відомостей (зазвичай буває в описах карт чи інших специфічних 

за формою документів). – Зона вихідних даних. – Зона фізичного опису. – 

Зона серії. – Зона приміток. – Зона міжнародного стандартного номера книги, 

ціни і нáкладу. 

Зони й елементи наводяться в описі в установленій послідовності, 

окремі елементи можуть повторюватися. Бібліографічні елементи в зоні 

відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису, 

а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися 

в описах, складених навіть незнайомими мовами. Вони необхідні також для 

створення інформаційно-пошукових систем на базі електронно-

обчислювальної техніки. 

Бібліографічні елементи поділяються на обов′язкові та факультативні. 

Обов′язкові бібліографічні елементи дають змогу ідентифікувати документ, 

а факультативні – одержати додаткову інформацію про зміст, призначення, 

форму документа. 

Залежно від повноти наведених відомостей про документ 

бібліографічний опис може бути повним, коротким, і розширеним. Повний 

опис містить всі обов′язкові та всі факультативні елементи 

і використовується лише в органах державної бібліографії, наприклад 

(жирним виділено обов′язкові елементи): 
 

Забужко, О. 

Сестро, сестро [Текст] : повісті та оповідання / О. Забужко; редкол. 

Л. Фінкельштейн та ін. ; передм. В. Скуратівського ; іл. Р. Лужецький. – К. : Факт, 2004. – 

240 с.; ілюстр.; 18 см. – (Б-ка укр. класики „Дніпро”). – ISBN 966-664-078-3: 12 грн 70 к., 

3 000 пр. 
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Короткий опис включає лише обов′язкові бібліографічні елементи, 

наприклад: 

 
Забужко, О. Сестро, сестро. – К. : Факт, 2004. – 240 с. 

 

Більшість реквізитів бібліографічного опису містять інформацію, 

призначену суто для бібліографів, тому в списках літератури до наукових 

праць їх вказувати не варто. Останнім часом найчастіше використовується 

розширений опис, який містить обов′язкові та деякі факультативні елементи 

з урахуванням призначення пошукового масиву. Наприклад: 

 
Забужко, О. Сестро, сестро [Текст] : повісті та оповідання / О. Забужко. – К. : Факт, 

2004. – 240 с. 

 

Відзначимо найбільш важливі при укладанні списків літератури до 

наукових праць моменти. 

Список використаної літератури обов′язково подається в кінці наукової 

праці (статті, реферату, контрольної, курсової чи бакалаврської роботи). 

Принцип розташування джерел може бути різний: алфавітний, наскрізний, 

хронологічний, тематичний. 

Якщо використаних джерел менше десяти, то можна використовувати 

наскрізний принцип посилання (у порядку використання в тексті). Цей 

принцип є доцільним тільки в статтях чи рефератах. Найбільш поширеним 

і найзручнішим, особливо коли використаних джерел більше десяти, 

є алфавітний принцип, при якому всі використані джерела розміщуються за 

алфавітом на перші літери прізвища автора. 

Останнім часом документування цитат у тексті має такий вигляд як [8, 

45], де перша позиція є вказівкою на номер джерела в списку літератури, 

а друга – номер сторінки, на якій розміщується використана цитата, тому 

джерела в списку літератури слід обов′язково нумерувати. 

Для джерел, що вийшли окремим виданням, головними є такі 

елементи: автор, назва, назви міста і видавництва, рік виходу, загальна 

кількість сторінок. Якщо джерело складається з томів, книг чи випусків, то 

обов′язково вказується номер тому, книги чи випуску. 

Спочатку в списку розміщується прізвище, і тільки потім ініціали, між 

ініціалами і прізвищем обов′язково ставиться кома. Потрібно слідкувати аби 

в позиціях списку вказувалися скрізь або тільки подвійні ініціали, або тільки 

один ініціал (останнім часом використовується лише ініціал імені), 

наприклад: 
 

Ілляшенко, С. М. Маркетингова товарна політика [Текст] : підручник 

/ С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 234 с. 

Кобец, Е. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли 

[Текст] : учеб. пособие / Е. Кобец, М. Корсаков. – Таганрог : ТРТУ, 2006. – 260 с. 
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Для статей з газет, журналів обов′язковими є такі елементи:  автор 

статті, її назва, назва, номер, рік виходу газети, журналу, сторінки, на яких 

розміщено статтю. Ці дані також обов′язково розмежовуються певним 

набором знаків, наприклад: 
 

Могила, А. До правопису російських прізвищ [Текст] / А. Могила // Українська 

мова в школі. – 1954. – № 4. – С. 70–72. 

 

Якщо використане джерело є статтею зі збірника чи розділом з книги, 

то зразу вказується автор статті чи розділу, назва статті чи розділу, а далі 

через дві скісні риски (//) – вихідні дані збірника чи книги. Наприклад: 
 

Третяков, А. Полімери [Текст] / А. Третяков // Актуальні проблеми сучасної хімії : 

зб. наук. праць / за ред. К. Сухецького. – Донецьк : Факел, 2000. – Вип. 7. – С. 56–59. 

 

Якщо книга написана двома чи трьома авторами, то вона розміщується 

на прізвище першого автора. У заголовку вказується лише один, перший 

автор, а всі автори подаються у відомостях про відповідальність – після назви 

за однією скісною рискою (/), наприклад: 
 

Кузеванов, В. Способ контроля текущей эффективности работы котлоагрегата 

[Текст] / В. Кузеванов, В. Шевчук, Н. Грошев // Приборы и системы. Управление, 

контроль, диагностика. – 2007. – №6. – С. 53–56. 

Скрипник, Л. Власні імена людей [Текст] : словник-довідник / Л. Скрипник, 

Н. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с. 

 

Книга, написана чотирма авторами, розміщується в списку на перші 

літери своєї назви, а у відомостях про відповідальність (через одну скісну 

риску (/) обов′язково вказуються всі автори: 

 
Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів [Текст] : 

підручник / С. А. Воронов, Ю. Б. Стецишин, Ю. В. Панченко, В. П. Васильєв ; за ред. 

проф. С. А. Воронова. – Л. : Львівська політехніка, 2010. – 316 с. 

 

Книга, написана більше, ніж п′ятьма авторами, розміщується в списку 

на перші літери своєї назви, а у відомостях про відповідальність (через одну 

скісну риску (/) обов′язково вказуються тільки три перших автори з фразою 

та ін. (и др., et al.): 
 

Система приборов для экологических исследований атмосферных аэрозолей и 

ионов [Текст] / В.И. Турубаров, Б.И. Попов, В.И. Козаченко и др. // Естественные и 

антропогенные аэрозоли: материалы междунар. конф. 29 сент. – 4 окт. 1997 г. – СПб, 1998. 

– С. 494–507. 

Detection of viral aerosols by use of real – time quantitative pcr [Теxt] / Z. Wen, L. Yu, 

W. Yang et al. // Aerobiologia. – 2009. – V. 25, №3. – Р. 65–73. 
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Якщо документ видано за загальною редакцією, то він також 

розміщується на назву, а у відомостях про відповідальність вказується 

редактор: 
 

Неорганічна хімія [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. І. Іванова. – К. : Вища 

школа, 1978. − 234 с. 

 

Міждержавним стандартом ГОСТ 7.84 – 2001 „Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов” встановлено 

і правила опису електронних ресурсів. Наприклад: 
 

The Energy MBA [Електронний ресурс] : [о переходе на возобновляемые источники 

энергии]. – Режим доступа : http: // www.theenergymba.ibs.iscte.pt. 

Зеркалов, Д. Энергетика и загрязнение окружающей среды в России [Электронный 

ресурс] / Д. Зеркалов. – Режим доступа : http: // www.zerkalov.org.ua/node/2526. 

 

Відомості про патенти та авторські свідоцтва оформлюються у списку 

таким чином: 
 

Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків [Текст] : пат. 5647 Україна: МКВ 

С 01 в 29/00, 29/02, С 21 в 7/06, С 27 Д1/00, 1/04 / Зайкова В. В., Володарська Т. А., 

Фоменко В. І., Кононенко В. С. ; Діпрококс. – №942608821; заявл. 17.08.02; опубл. 

28.12.03, бюл. № 7. – 2 с.; кресл. 

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерація : МПК 7 Н 04 

В. 1/38, Н 04J / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. НИИ связи. – 

№ 2000131736/09 ; заяв. 18.12.00; опубл. 20.08.02, бюл. № 23 (ІІ ч.). – 3 с. : ил. 

 

Джерела у списку не перекладаються, а подаються тією мовою, 

якою вони вийшли. Всі використані джерела розміщуються з наскрізною 

нумерацією за зведеним російсько-українським алфавітом (Д, Е, Є, Ё, Ж, З, 

И, І, Ї...; у кінці алфавіту – Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я), іншомовні джерела – у кінці 

списку за латинським алфавітом за тією ж нумерацією. 

При укладанні списків літератури слід обов′язково використовувати 

загальноприйняті скорочення, зокрема такі як с., сс. (сторінка, сторінки), Т., 

т. (Том), Кн. (Книга), Ч. (Частина), вип. (випуск), за ред. (за редакцією) 

та ін. 

Відповідно до ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові 

у бібліографічному описі” [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

у списках літератури до початкової літери скорочуються назви тільки 

таких міст як К. (Київ), О. (Одеса), Д. (Дніпропетровськ), Т. (Тернопіль), 

Х. (Харків), М. (Москва), Л. (Львів), Л. (Ленінград). Решту назв міст 

у списках літератури слід писати тільки повністю! 

У списках літератури не використовуються лапки та слово рік чи його 

скорочення р. (за винятком, коли вони є в назві статті чи книги). 

При оформленні списку літератури слід обов′язково дотримуватися 

принципів набору текстів на комп′ютері, аби уникнути небажаних переносів, 

що спотворюють текст і псують загальне враження від роботи. 

http://www.theenergymba.ibs.iscte.pt/
http://www.zerkalov.org.ua/node/2526
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Зразком укладеного списку літератури є список РЕКОМЕНДОВАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ, поданий у посібнику. 

 

Засоби стиснення інформації в наукових текстах 

 

З метою економії часу і місця на бланках у текстах документів 

допускається використання різноманітних скорочень. Зокрема скорочуються 

назви, що складаються з кількох слів (наприклад, повна назва організації, 

підприємства, установи, зазначається лише один раз в адресі, штампі тощо, 

далі в тексті вона змінюється на скорочену). 

При використанні скорочень у документах слід керуватися правилами 

скорочення і написання скорочених слів і словосполучень, викладеними 

в ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів 

в українській мові в бібліографічному описі” [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], затвердженим наказом Держстандарту України від 

04.07.97. 

Скорочення поділяються на абревіатури, складноскорочені слова та 

умовні графічні скорочення. Під час скорочень слів і словосполучень 

застосовуються абревіація, відсікання, стягування чи поєднання цих 

прийомів. Складені власні назви і поширені словосполучення скорочуються 

шляхом утворення абревіатур та складноскорочених слів. Одиничні слова 

і деякі словосполучення скорочуються шляхом стягування та відсікання. 

 

Абревіація 

Абревіація – скорочення словосполучень і складених власних назв до 

початкових букв та звуків, тому абревіатури поділяються на звукові і буквені. 

Звукові абревіатури  читаються як звичайні слова: 

МО – міжнародна одиниця 

ЦУМ − центральний універсальний магазин, універсам, універмаг 

СЕС − санітарно-епідеміологічна станція, санепідемстанція 

СОТ − Світова організація торгівлі 

ЄДРПОУ − Єдиний державний реєстр підприємств і організацій 

України 

Звукові абревіатури, як і окремі слова, змінюються за відмінками, 

а граматичні закінчення до них приєднуються безпосередньо без будь-якого 

знака (апострофа, дефіса, коми): до ЦУМу, з ДУМу, на ЧАЕСі. 

Літерні абревіатури читаються як букви алфавіту, вони 

є невідмінюваними: 

ДКУД – Державний класифікатор управлінської документації 

ПДВ – податок на додану вартість 

КЗпП − Кодекс законів про працю 

РВВС − районний відділ внутрішніх справ 

ПП − приватне підприємство 

НАДФ − нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат 
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ОР, ДР, ВР − отруйні, димоутворювальні, вибухові речовини 

УДК – Універсальна десяткова класифікація 

І звукові, і літерні абревіатури записуються великими буквами. Навіть 

якщо власна назва в повному варіанті записується в лапках, то в утвореній 

від неї абревіатурі лапки не зберігаються, наприклад: 

Державний вищий навчальний заклад „Український державний хіміко-

технологічний університет” – ДВНЗ „Український державний хіміко-

технологічний університет” – ДВНЗ УДХТУ; 

Національний технічний університет України „Київський 

політехнічний інститут” – НТУУ КПІ; 

Комунальний заклад „Дитяча музична школа” – КЗ ДМШ. 

Як виняток, деякі абревіатури
1
 (в українській і російській мовах) 

записуються малими літерами без крапки: 

неп − нова економічна політика 

смт − селище міського типу 

загс − запис актів громадянського стану 

Не варто використовувати абревіатуру вуз (від рос. „высшее учебное 

заведение”), слід надавати перевагу її українському відповіднику ВНЗ 

(вищий навчальний заклад), бо займаємося навчанням, а не „учбою”, 

відповідно не програма вузу, а програма ВНЗ, не міжвузівський, 

а міжуніверситетський. 

У наукових працях досить часто доводиться узгоджувати залежні слова 

із головним словом, вираженим абревіатурою. Рід абревіатури визначається 

за її стрижневим словом (граматичним центром), наприклад: БПУ (блок-

поліуретан), оброблений випромінюванням, має вищу зносостійкість. УДХТУ 

(Український державний хіміко-технологічний університет) є провідним 

в Україні в галузі хімічних технологій. 

 

Складноскорочені слова 

 

Складноскорочені слова утворюються шляхом усічення основ слів: 

− частково скорочені слова формуються з однієї чи кількох усічених 

основ, що приєднуються до повного слова: профспілка (професійна спілка), 

держбюджет (державний бюджет), ощадбанк (ощадний банк), оргскло 

(органічне скло), Укрсоцбанк (Український соціальний банк – Український 

акціонерний комерційний банк соціального розвитку); 

− складові скорочення – в одному слові сполучаються початкові 

частини всіх слів словосполучення: Укрспецбуд (Українське спеціальне 

будівництво), Укртелеком (Українські телефонні комунікації), головбух 

(головний бухгалтер), завмаг (завідувач магазину); 

− телескопічні скорочення – утворюються з початкової частини 

першого слова словосполучення та кінцевої другого: камкордер 

                                           
1
Абревіатурою є термін „лазер” (англ. Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation − посилення світла в результаті вимушеного випромінювання). 
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(англ. camcorder – camera recorder), мотель (англ. motor hotel), банкомат 

(банківський автомат), есмінець (ескадрений міноносець), рація 

(радіостанція), біоніка (біологія та електроніка), військкомат (військовий 

комісаріат), тол (тринітротолуол). 

Якщо складноскорочені слова утворено від власних назв, то вони 

записуються з великої літери (Кабмін України, Мінпромполітики України, 

Мінтранс України), а якщо від звичайних словосполучень − то з малої літери 

(спецпроект, медтехніка, держархів). 

У складноскороченому слові на межі двох частин може бути апостроф 

(Мін′юст, дит′ясла) або подвоєння приголосних (проммайданчик, 

реммайданчик, культтовари, спецціна, меддопомога, диппредставництво, 

спорттовари, юннат). 

 

Умовні графічні скорочення слів (стягування і відсікання) 

 

Умовні графічні скорочення слів – це скорочення слів тільки на письмі, 

в усному мовленні вони озвучуються повністю і позначаються малими 

буквами (і т. д., та ін.). 

Стягування – скорочування слова вибірковим пропусканням 

приголосних та голосних букв (млн, млрд, грн, вдсх (водосховище)). Окрім 

цього, стягування бувають: 

 дефісні – скорочується середина слова, а його початок і кінець 

записуються через дефіс: кількість − к-сть, масштаб − м-б, міністерство – м-

во, університет − ун-т, інститут − ін-т, факультет – ф-т, бібліотека − б-ка, 

район – р-н, видавництво − вид-во, острів – о-в, бульвар − б-р; 

 скіснолінійні (дробові) – окремі словосполучення скорочуються до 

початкових букв, між якими ставиться скісна лінія (слеш): ж/м, б/у (що був 

у вжитку), з/в (заочне відділення), о/с (особовий склад), п/р, р/р (поточний, 

розрахунковий рахунок), а/с, п/с (абонентська, поштова скринька), в/о (вища 

освіта), д/р (досвід роботи), ж/п (житлова площа). 

Під час стягування крапка не ставиться. 

 

Відсікання (усічення) − скорочування слова шляхом відкидання двох 

або більше букв підряд від кінця слова. У кінці таких скорочень завжди 

ставиться крапка, тому вони називаються ще крапковими (адміністрація – 

адмін., площа – пл., тисяча – тис., частина – ч., рік – р., карта – к., сторінка 

– с., річка – р., канд. техн. н., ін., див., напр., акад.). Під час відсікання слово 

скорочується лише на приголосний. Скорочення на голосний можливе, коли 

він є початковим (у.о., в. о., к. е. н.). Не можна скорочувати слова на м′який 

знак чи апостроф (селянський – сел., селян., селянськ.). При збігу двох 

однакових приголосних скорочення потрібно робити після першого: 

осін. день, ден. температура. 

Графічні скорочення зазвичай не подвоюються. Винятками є такі 

скорочення рр. (роки), пп. (пункти), тт. (томи), сс. (сторінки). 
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У деяких випадках маємо абсолютно однакове скорочення різних слів, 

але сплутати їх неможливо, бо кожне з них допустиме лише в певній 

ситуації: село − с. (тільки при назві − с. Залав′я), сторінка − с. (тільки при 

цифрах, наприклад, у списках використаної літератури − 123 с.); станція − 

ст. (тільки при назві − ст. Барвінкове), сторіччя, століття − ст. (тільки при 

цифрах − ХХ ст.), старший − ст. (тільки як частина назви посади − ст. викл.). 

 

Особливості скорочення одиниць виміру 

 

Окрему групу складають так звані нульові (курсивні) скорочення – 

умовні позначення одиниць і величин виміру, числових позначень, валют 

тощо. Такі скорочення використовуються лише після цифр і, відповідно до 

міжнародних стандартів, крапки після них не ставляться (якщо це не 

абсолютний кінець речення), наприклад: 12 т, 59 кг, 250 г, 50 м, 25 мм, 5 л, 

8 га. 

Одиниці вимірювання в текстах записуються і скорочуються за 

певними правилами: 

1. Назви одиниць вимірювання, що походять від прізвищ учених, 

у повному варіанті записуються з малої літери, а в скороченому – з великої 

(вольт – В, ампер – А, джоуль – Дж, кельвін – К, паскаль – Па, ньютон – Н 

тощо). 

2. Префікси одиниць вимірювання (кратності і частковості), які 

приєднуються до назв одиниць вимірювання, записуються в повному варіанті 

з малої літери, а в скороченому − за домовленістю: 

− з великої літери записуються префікси на позначення збільшення 

(мега – М
+6

, гіга – Г
+9

, тера – Т
+12

, пета – П
+15

, ексо – Е
+18

, зета – З
+21

, йота – 

Й
+24

, виняток: кіло – к
+3

); 

− з малої літери записуються префікси на позначення зменшення (деци 

– д
-1

, санти – с
-2

, мілі – м
-3

, мікро – мк
-6

, нано – н
-9

, піко – п
-12

, фемто – ф
-15

, ато 

– а
-18

, зепто – з
-21

, йокто – й
-24

). 

Записуючи одиниці вимірювання, слід послуговуватися державними 

стандартами [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

Використання скорочень у текстах 

 

У наукових працях допускається використання різноманітних 

скорочень, як стандартизованих, так і авторських (але тільки утворених за 

правилами, поданими у правописі, ДСТУ 3582-97). У таких випадках у праці 

при першій згадці поняття подається повністю, поруч у дужках подається 

скорочення, а далі автор послуговується скороченим варіантом. Завершивши 

дослідження, науковець створює перелік скорочень (скорочення – 

розшифрування) і розміщує його на початку праці. 



 18 

Не слід використовувати авторські скорочення в організаційно-

розпорядчих документах, оскільки це робить текст незрозумілим. У межах 

одного тексту не повинно бути різниці в скороченнях одних і тих же назв 

посад, закладів, географічних назв, термінів тощо. 

У ділових та наукових текстах найчастіше скорочуються: 

1) слово рік, але тільки при цифрах (р., рр.); 

2) текстові позначення (с., див., пор., напр., і т. д., та ін.); 

3) поштові дані, що скорочуються при назві, якої вони стосуються 

(Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Більськ, с. Блажове, м. Ковель, 

смт Корець); 

4) одиниці виміру, грошові одиниці, кількісні означення скорочуються 

тільки при цифрах (10 млн, 8 тис., 2000 грн, 80 к., 4 кг, 6 млрд); 

5) імена та по батькові скорочуються тільки до ініціалів і тільки при 

прізвищах; назви наукових ступенів, звань або професій можуть 

скорочуватися тільки при прізвищах і тоді ініціали розміщуються за 

прізвищем (акад. Борисовець П. М., інж. Колодич О. В., 

проф. Хоржевський М. Р.). 

У текстах документів допускається використання графічних зображень 

(процент – %, параграф – §, номер – №). 

Скорочення на зразок P.S. (після сказаного) та N.В. (запам′ятай, зверни 

увагу) у текстах офіційних документів не використовуються. 

 

Не слід використовувати в резюме скорочені назви навчальних 

закладів, факультетів, спеціальностей, де навчалася особа, назв установ, 

організацій, підприємств, де вона працювала, бо вони не є загальновідомими, 

і роботодавець може відхилити кандидатуру претендента, не розуміючи, де 

той навчався/працював. 

 

При укладанні документів слід зважати на те, що абревіатури та інші 

скорочення перекладаються з російської мови: для початку їх слід 

розшифрувати, потім перекласти і вже на українському ґрунті утворити 

абревіатуру чи скоротити інакше, наприклад: 

АООТ → акционерное общество открытого типа → акціонерне 

товариство відкритого типу → АТВТ 

АОЗТ → акционерное общество закрытого типа → акціонерне 

товариство закритого типу → АТЗТ 

ОАО → открытое акционерное общество → відкрите акціонерне 

товариство → ВАТ 

ООО → общество с ограниченной ответственностью → товариство 

з обмеженою відповідальністю → ТОВ 

пгт → поселок городского типа → селище міського типу → смт 

у. е. →условная единица → умовна одиниця → у. о. 

и т.п. → и тому подобное → та інше → та ін., тощо 

усл. печ. л. → условный печатный лист → умовний друкований аркуш 

→ ум. друк. арк. 
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л/с, п/с → лицевой, поточный счет → особовий, поточний рахунок → 

о/р, п/р (у документах фінансового характеру, банківських рахунках) 

о/р → опыт работы → досвід роботи → д/р (у резюме, оголошеннях) 

 

При ознайомленні з господарськими договорами значення деяких 

міжнародних скорочень
2
 слід знати і пам′ятати, що перенасичення тексту 

скороченнями робить документ неоднозначним, знижує його офіційний тон. 

 

Особливості оформлення наукових текстів на комп′ютері 

 

Комп′ютер остаточно витіснив друкарську машинку і став основним 

засобом оформлення наукових текстів і документів. Практично всі 

працівники сфери управління користуються ПК, що спрощує і прискорює 

процес складання документів. 

Діалог користувача з DOC відбувається через команди-символи, кожен 

з яких має значення певної дії, тому коли необхідно виконати певну 

операцію, слід навести курсор-стрілочку на потрібний символ і клацнути 

клавішею миші. 

Інформація на дисках зберігається в каталогах. Зазвичай каталог 

називається ще папкою. На кожному диску може бути безліч каталогів/папок, 

а кожен каталог/папка може містити значну кількість файлів. 

Щоб створити папку або файл потрібно клацнути правою клавішею 

мишки і вибрати опцію „створити” − файл (або папку). Присвоюючи назву 

папці чи файлу, можна використовувати літери латинського чи кириличного 

алфавіту, арабські цифри. Не варто використовувати у назвах різні знаки чи 

українські літери І, Ї, Є, апостроф, оскільки при перенесенні інформації 

папки і файли з такими назвами можуть не „відкритися”. Не рекомендується 

також використовувати назви, які містять більше 60–70 символів 

(враховуючи пробіли). Документи одного виду бажано розміщувати в одній 

папці (наприклад, папка „Накази”, „Службове листування”, „Договори”, 

„Протоколи”). Не можна створювати документи в папках з програмними 

комплексами. 

У зв′язку з наявністю різних версій додатку Word в пакеті Офіс (стара 

програма не „розпізнає” тексти, створені в новій версії) передавати 

інформацію краще в єдиному форматі rtf, який „розпізнається” всіма 

версіями. 

                                           
2
FOB ( від англ. „free on board” − франко-борт − вільно на борту корабля) − умова, 

згідно з якою продавець бере на себе витрати з доставлення і вантаження товару на борт 

корабля в порту; коли товар опиняється на борту, всі наступні витрати здійснюються за 

рахунок покупця. 

FAS − розміщення вантажу вільно вздовж борта судна. 

СІF − вартість страхування і фрахт. 

INTA − Міжнародна асоціація з товарних знаків. 
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У процесі експлуатації комп′ютера з різних причин можуть бути 

псування і втрата інформації, що зберігається на жорстких дисках. Тому 

варто створювати резервні копії папок із документами на з′ємних дисках. 

Найкраще диски і дискети тримати в спеціальних пластикових контейнерах. 

Клавіатура. Різноманітні програми і програмісти по-різному 

використовують клавіші клавіатури, причому функції деяких клавіш 

дублюються мишкою. Наприклад, переміщення курсора можна робити 

мишкою і клавішами ←↓↑→. Безумовно, майже всі операції можна виконати 

мишкою, однак це уповільнюватиме темп роботи й одночасно на праву руку 

припадатиме велике навантаження, що може призвести до запалення нерва. 

Тому варто частину операцій виконувати через клавіші, розміщені під лівою 

рукою. 

Найбільша клавіша, розміщена внизу, використовується для пробілів 

(пустого символа). Цією клавішею пробіл вводиться незалежно від 

виставленого алфавіту. 

Enter − створення нового рядка для друкування тексту. 

Використовується тоді, коли потрібно розпочати новий абзац. За межами 

текстового документа дії клавіші залежать від того, що є в командному 

рядку. 

Backpace − стрілка ліворуч у цифровому ряді для стирання 

попереднього знака. 

Del, delete − клавіша у правій частині клавіатури, видалення 

наступного символа. Якщо потрібно видалити не один знак, а цілий масив, 

тоді його потрібно виділити і натиснути Backpace або Del. 

PageUp − гортати уверх, це можна зробити і мишею по лінійці 

прокрутки. 

PageDown − гортати вниз. 

Caps lock служить для фіксації режиму великих літер, тобто коли 

потрібно набрати заголовними літерами назву документа. Повторне 

натискання клавіші скасовує режим великої літери. 

Клавіша Shift, успадкована від друкарських машинок, 

використовується для введення великої літери (зазвичай їх дві на клавіатурі − 

ліворуч і праворуч). Тобто, щоб набрати маленьку літеру слід натиснути 

клавішу з потрібною літерою, а ця ж велика літера друкується одночасним 

натисканням клавіші з клавішею Shift. Аналогічно вводяться цифри 

і символи, розташовані на одній клавіші: цифра − натисканням клавіші із 

зображенням потрібної цифри, а символ − одночасним натисканням клавіші 

з потрібним символом і клавіші Shift. 

Клавіші Ctrl, Alt, Shift найчастіше використовуються в комбінації 

з іншими клавішами. Назви клавіш Ctrl, Alt означають „управління” 

і „додаткове” (у значенні альтернативне) наприклад: 

Ctrl Home − перемістити курсор на початок тексту 

Ctrl End − перемістити курсор на кінець тексту 

Ctrl → − переміщення на слово вперед 

Ctrl ← переміщення на слово назад 
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Ctrl + С − скопіювати виділений масив тексту 

Ctrl +V − вставити скопійований масив тексту 

Ctrl + Х − видалити виділений масив тексту 

Розміщення латинських і кириличних літер на клавіатурі відповідає їх 

розміщенню на друкарських машинках. Вибір режиму введення російського, 

українського алфавіту чи латиниці зазвичай здійснюється натисканням двох 

клавіш Ctrl + Shift або Alt + Shift, розміщеними під лівою рукою. Якщо ці 

клавіші неактивні, то їх слід активізувати (біля віконечка з вказівкою на мову 

− нижній правий кут монітора − клацнути лівою клавішею мишки і вибрати 

„Параметри”), бо змінювати мову друкування клавішами швидше і зручніше, 

ніж робити це через віконце мишкою. 

Загальноприйняті назви деяких символів: 

* – зірочка, астериск 

/  – правобіжна скісна риска, дріб, слеш 

\ – зворотна (лівобіжна) скісна риска (бекслеш) 

& – амперсенд 

@ – комерційне „ет” (собака) 

() – відкриваюча і закриваюча круглі дужки 

{} – відкриваюча і закриваюча фігурні дужки, парантез 

[] – відкриваюча і закриваюча квадратні дужки 

На клавіатуру винесено найбільш уживані знаки, решту знаків можна 

знайти через віконце „Вставка” → „Символ” → знайти потрібний знак → 

натиснути команду „Вставити”. Драйвери клавіатури дозволяють задавати 

нову розкладку клавіатури, тобто призначати певну комбінацію клавіш для 

друкування символів, не винесених на клавіатуру. Наприклад, якщо певний 

знак використовується дуже часто, то його можна винести на клавіатуру 

через комбінацію клавіш („Вставка” → „Символ” → знайти потрібний знак 

→ натиснути команду „Сочетание клавиш” → призначити зручну 

комбінацію клавіш). Зокрема для проставляння апострофа (′) в українській 

мові найзручніше призначити комбінацію клавіш Ctrl + ё. 

У комп′ютерних програмах задано різноманітні формати паперу 

і розміри берегів, що відповідають різним стандартам. Тому, розпочинаючи 

роботу на ПК, слід спочатку виставити параметри сторінки формату А 4 

(„Файл” → „Параметры страницы” → + „Ориентация книжная” + „По 

умолчанию”). Будь-який новий документ у текстовому редакторі 

створюється на основі шаблону. Шаблон може мати встановлений розмір 

паперу, берегів, шрифту, а також реквізити, стандартний текст. 

Для того, щоб деякі реквізити не „плавали” по сторінці, зокрема грифи 

затвердження і погодження, посада і розшифрування підпису, їх слід вносити 

не звичайним способом, як текст, а в прихованих (невидимих) таблицях. 

Наприклад, для службових листів можна побудувати таблицю на три 

стовпчики: у лівий стовпчик вносяться реквізити фірми-відправника, 

у правий − реквізити фірми-отримувача (вирівнювання за лівим краєм при 

нульовому положенні табулятора), місце в центральному стовпчику пізніше 

можна використати для резолюції. Прихована таблиця на три стовпчики 
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є зручною і для оформлення реквізиту „Підпис”, особливо тоді, коли 

складену назву посади потрібно розділити на декілька рядків, 

а розшифрування підпису, відповідно до вимог стандарту, слід розташувати 

на рівні останнього рядка назви посади. При цьому також слід виставити 

форматування „За лівим краєм” при нульовому положенні табулятора (тобто 

без абзаца). 

У документах, виготовлених за допомогою ПК, кутові обмежувальні 

рамки не проставляються. Назва документа набирається заголовними 

(великими) літерами (через caps lock) – РЕЦЕНЗІЯ. Слід розрізняти назву 

документа і його заголовок, оскільки заголовок набирається звичайним 

розміром: 

 

ДОГОВІР (назва) 

на рекламу продукції (заголовок) 

 

Не дозволяється в заголовку документа розривати і переносити слова 

(ре-кла-му). Якщо заголовок великий, то його слід поділити (за змістом) на 

декілька рядків клавішею Enter, активізувавши функцію „Розмістити 

посередині”. Крапка після назви і заголовка документа не ставиться. 

Заголовними літерами набираються і „шапки” на титульних сторінках 

рефератів, контрольних, курсових чи дипломних робіт. Текст від заголовка 

набирається через 2–3 інтервали. 

Інтервал між рядками має назву інтерліньяж. Текст документа 

друкується через 1 або 1,5 інтервалу. Усі інші реквізити друкуються тільки 

через 1-й інтерліньяж. 

Пробіл між літерами в слові має назву «апрош». Кернінг – змінювання 

величини апрошів. 

Трекінг – змінювання інтервалів між словами в рядку. В ідеалі трекінг 

дорівнює ширині літери гарнітури. Використовувати кернінг і трекінг для 

збільшення чи зменшення пробілів у тексті не рекомендується. 

Щоб розпочати нову сторінку всередині текстового масиву слід 

активізувати функцію „Розрив сторінки” (через віконце „Вставка” або 

натисканням клавіш Ctrl+ Enter). Абзац можна виставляти зразу на лінійці 

або користуватися табулятором. Жоден рядок не повинен починатися 

з пропуску (пробілу) чи завершуватися ним. 

При друкуванні текстів не слід плутати російські кавички (« ») та 

українські лапки („ ”), принаймні використовувати в межах одного 

документа або тільки лапки, або тільки кавички. Змішування знаків двох, 

дуже схожих між собою графічних систем справляє неприємне враження при 

ознайомленні з документом, дуже часто є найпершою ознакою копіювання 

інших/чужих текстів. Важливо також пам′ятати, що в українській мові літери 

І та Ї не є взаємозамінними. На старих клавіатурах літера Ї не позначається, 

однак вона продруковується через клавішу Ъ при українській розкладці. Слід 

також правильно вибирати знак для українського апострофа (′). 
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Під час набору текстів слід ураховувати численні типографічні 

традиції, які усталилися задовго до появи комп′ютерів (див. правопис 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., с.59]), зокрема: 

 Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього 

рядка ініціали або інші умовні скорочення, що стосуються їх 

(акад. Солодка Н. О., а не акад. / Солодка Н. О.; доц. Міснянкін Д.О., а не 

доц. / Міснянкін Д.О.; Є. В. Чернецький, а не Є. В. /Чернецький). 

 Не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони 

належать (1917 р., а не 1917 / р.; 150 га, а не 150 / га; 20 куб. см, а не 

20 / куб. см чи 20 куб. /см). 

 Не можна відривати і переносити граматичні закінчення, з′єднані 

з цифрами через дефіс (3-й, 11-го, 378-му). 

 Не можна розривати умовні графічні скорочення на зразок і т.д., 

та ін., вид-во, т-во. 

 Не можна переносити на наступний рядок розділові знаки (крім тире), 

дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати на 

попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки. 

 

Звичайний пробіл 

Щоб уникнути вищезазначених помилок, слід пам′ятати, що при наборі 

будь-якою мовою звичайний пробіл обов′язково слід ставити: 

а) після, а не до таких знаків як кома, крапка з комою, двокрапка, знак 

оклику, знак питання, а також після закриваючої дужки і закриваючих лапок; 

б) до, а не після відкриваючої дужки, відкриваючих лапок і трикрапки 

на початку речення. 

 

Нерозривний або тонкий (рос. жесткий) пробіл 

Нерозривний або тонкий (рос. жесткий) пробіл (Ctrl + Shift + пробіл) 

проставляється: 

а) між ініціалами та прізвищем (Б. М. Харчук); 

б) після географічного скорочення перед словом, якого воно стосується 

(м. Тернопіль, смт Магдалинівка, с. Котівка); 

в) між знаками відсотка %, параграфа §, та інших знаків (наприклад, 

після /, // у списку літератури), а також числами, що стосуються їх (№ 13, 

§ 25, С. 13–15, 240 с.); 

г) усередині таких умовних скорочень як і т. д., та ін. тощо; 

д) між внутрішньотекстовими пунктами та інформацією, розміщеною 

після них, наприклад: 1) підручник із хімії; а) між елементами; 

е) між числами і одиницями виміру, що стосуються їх (ХХ ст., 2002 р., 

345 кг, 100 см); 

є) між класами багатозначних чисел, починаючи із п′ятизначних 

(8 000 000; 21 900); 
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ж) після однобуквених прийменників та сполучників перед наступним 

словом, особливо на початку речення чи в заголовку. 

 

Пробілами з обох боків – нерозривним ліворуч і звичайним 

праворуч виділяється тире, арифметичні знаки, які записуються тільки при 

цифрах (+ (плюс), х (множення), – (мінус), : (ділення), =, ≠, ∞). 

На екрані комп′ютера, при активізації функції „Недруковані знаки”, на 

місці нерозривного пробілу є кружечок у вигляді індексу (Собченко˚Ю. В., 

8˚740˚000, м.˚Кременець, /˚рец.) у звичайному вигляді (на папері) там немає 

ніяких позначок. 

 

Не відділяється жодними пробілами: 

1) дефіс (залізо-кисневий, митно-тарифний, 10-градусний); 

2) цифри і знаки √, ± (граничне відхилення), ′ (хвилина), " (секунда); 

знак С (за Цельсієм) записується тільки зі знаком градуса: 36,5ºС; 

3) два знаки номера або параграфа (№№, §§), дробові числа; 

4) цифри і букви в хімічній формулі: СН3СН2СН2СНО – масляний 

альдегід (бутаналь, бутиральдегід). 

 

Проблеми перекладу і редагування наукових текстів на комп′ютері 

 

Переклад – відтворення оригіналу засобами іншої мови зі збереженням 

єдності змісту і форми. 

Останнім часом більшість текстів обробляються за допомогою 

спеціальних комп′ютерних програм, що значно зменшує витрати часу 

і полегшує процес перекладу чи пошуку помилок у текстовому масиві. 

Однак, як і наявність транспорту не скасовує необхідності вміти ходити 

власними ногами, так і наявність різних програм на комп′ютері не ліквідовує 

обов′язкову грамотність користувача, а навпаки передбачає її високий рівень. 

Слід зважати на деякі моменти: 

1. Під час набору та автоматичного перекладу текстів при активізації 

функції „Автоматична перевірка орфографії” фрагменти текстового масиву 

можуть бути підкреслені хвилястою зеленою лінією, що свідчить про 

стилістичні, синтаксичні чи пунктуаційні помилки, які потрібно виправляти 

самостійно, звертаючись до відповідної літератури. Червоною хвилястою 

лінією підкреслюються слова з орфографічними помилками. У межах одного 

тексту не повинно бути одночасно російських кавичок (« ») та українських 

лапок („ ”). Слід також правильно обирати знак для українського апострофа 

(′). 

2. Комп′ютер часто „не сприймає” складні слова і підкреслює їх як 

помилку червоною хвилястою лінією. Такі слова потрібно перевіряти вже 

самостійно за правописом, традиційними словниками, і, переконавшись 

у правильності написання, додавати такі слова до комп′ютерного словничка 

(установити курсор на потрібному слові, клацнути правою клавішею мишки 
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і вибрати опцію „Добавить в словарь”). Іноді комп′ютер може „сприймати” 

деякі слова як помилку і відповідно виправляти їх. Наприклад, прізвище 

Головащук автоматично може розриватися в тексті на словосполучення 

„голова щук” (тобто щучі голови), а прізвища Стешенко, Голеус, Зборовська, 

Зашивайко, Макаревич, Саєнко змінюватися на Тешенко, Колеус, Боровська, 

Зашиваймо, Макарович, Наєнко. 

3. Комп′ютер може „сприймати” власні назви як звичайні слова 

і відповідно перекладати, а не передавати їх, що є грубим порушенням норм 

українського правопису. Так, наприклад, російські прізвища Белый, Воробей, 

Кошка, Любимый, Полупан можуть бути перекладені як Білий, Горобець, 

Кішка, Улюблений, Напівпан хоча правильно було б Бєлий, Воробей, Кошка, 

Любимий, Полупан. І навпаки українські прізвища Кошик, Цибуля, 

Щасливець можуть бути автоматично перекладені російською як Корзина, 

Лук, Счастливец, хоча правильно – Кошык, Цыбуля, Щасливец. 

4. Назви міст і сіл, інші географічні назви не перекладаються 

(наприклад, місто Красний Луч Луганської області), однак деякі власні назви 

мають специфічні українські відповідники або передаються за традицією 

(зазвичай це назви українських населених пунктів): рос. Николаев, Одесса, 

Киев, Харьков, Днепропетровск − укр. Миколаїв, Одеса, Київ, Харків, 

Дніпропетровськ; Вена, венский – Відень, віденський, Германия − Німеччина, 

Венгрия, венгерский – Угорщина, угорський, Млечний Путь – Чумацький 

Шлях. 

З іншого боку назви вулиць, площ, проспектів, майданів, житлових 

масивів тощо поштових даних, якщо вони знаходяться на території України, 

перекладаються (улица Строителей, Исполкомовская, Западная – вулиця 

Будівельників, Виконкомівська, Західна, ж/м Победа, Тотоль, Красный 

Камень − ж/м Перемога, Тополя, Червоний Камінь). 

5. Помилки при перекладі тексту з допомогою комп′ютерних програм 

можуть спричинити омоніми та багатозначні слова, оскільки комп′ютер не 

завжди може „визначити” контекстуальне значення слова. Так, наприклад, 

рос. „брак резины” автоматично може бути перекладене як „брак гуми” 

(правильно) і „шлюб гуми” (неправильно); „гражданский кодекс” може бути 

перекладене як „цивільний кодекс” (правильно) і „громадянський кодекс” 

(неправильно), „предложение на рынке” – як „пропозиція на ринку” 

(правильно) і „речення на ринку” (неправильно), „водяная баня” – як 

„водяна баня” і „водяна лазня” (неправильно), „при случае” − як „при 

випадку” (неправильно) і „при нагоді” (правильно). 

6. Слід перевіряти форму родового відмінка однини іменників 

чоловічого роду ІІ відміни: рос. правопорядка, Крыма, класса, протеина, 

клея, критерия, дисконта – укр. правопорядку, Криму, класу, протеїну, клею, 

критерію, дисконту. Якщо слово є багатозначним чи омонімом, то слід 

уточнити потрібне закінчення: нет акта о списании − немає акта про 

списання; акта неповиновения− акту непокори. 

7. Дієприкметникові і дієприслівникові звороти слід перекладати 

самостійно, враховуючи використання описових зворотів, наприклад: 
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Граждане, положившие деньги на депозит, получили дивиденды – 

Громадяни, які поклали гроші на депозит, отримали дивіденди. 

8. Слід перевіряти переклад ступенів порівняння прикметників: 

важнейший – найважливіший, найбільш важливий (неправильно – найбільш 

важливіший чи самий важливий). 

9. Комп′ютерні програми не завжди визначають змістові помилки 

внаслідок неправильно набраного слова. Наприклад, якщо помилково 

набрати „вини” замість займенника „вони” у словосполученні „вони не 

побачили” – „вини не побачили” слово „вини” не підкреслюватиметься як 

помилка. 

10. Слід перевіряти правильність перекладу словосполучень 

з прийменником „по” (по: бить по доске – бити по дошці, бегать по корпусу 

– бігати по корпусу; з: по поводу – з приводу, екзамен по химии – екзамен 

з хімії, по моей вине – з моєї вини; за: по инерции – за інерцією, по формуле – 

за формулою идти по компасу – йти за компасом; через (з якоїсь причини, 

унаслідок чогось): отпуск по болезни – відпустка через хворобу; після: по 

возвращении – після повернення, по окончании срока – після закінчення 

терміну. 

11. Слід перевіряти переклад іменників, які можуть змінювати 

значення роду й узгоджувати з ними залежні слова: гарь, -и – гар, -у, степень 

давления – ступінь тиску, полный зал – повна зала, далекая Сибирь – далекий 

Сибір, президиум – президія, высокая насыпь – високий насип, пыльца – 

пилок, светлый путь – світла путь, злая собака − злий собака, высокий 

тополь – висока тополя. 

Отже, при комп′ютерній обробці текстів не слід повністю покладатися 

на „штучний розум”, бо, як відомо, ніщо не може повністю замінити людину. 

 

Практичні завдання 

 

1. Перетворити подані речення в позиції списку літератури 

і розмістити їх за алфавітним принципом 

Статтю А.Винник „Використання жирів у харчовій промисловості” 

розміщено на сторінках 56–59 одинадцятого випуску збірника праць 

„Актуальні проблеми сучасної хімії”, який вийшов за загальною редакцією 

В. Василенка у донецькому видавництві „Факел” 2000 року. 

Підручник Д.Шима, Д.Сигела „Финансовый менеджмент” обсягом 

348 сторінок надруковано у московському видавництві „Филин” у 1996 році. 

Статтю С.В.Дончина „Іноземні інвестиції в машинобудуванні” вміщено 

у журналі „Питання економіки” у другому номері 1994 року на сторінках 24–

25. 

Словник-довідник Л.Г.Скрипник, Н.П.Дзятківської „Власні імена 

людей” видано у Києві видавництвом „Наукова думка” 1996 року обсягом 

284 сторінки. 
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Стаття К.В. Ізмайлової „Аналіз джерел формування активів” розміщена 

на сторінках 67–74 журналу „Фінанси України” за 2005 рік у восьмому 

номері. 

Статтю А.П.Голованкіна “Роль інвестиційних компаній 

в стимулюванні економічного прогресу” вміщено на сторінках 18–21 

журналу „Грані” в п′ятому номері за 2003 рік. 

 

2. Виправити помилки, допущені при оформлені списку літератури, 

розмістити джерела за алфавітним принципом 

Методика оценки состояния маркетинга на предприятиях / автор 

Патрушева Е. // Маркетинг. – 2002. №1. – Ст. 80–85. 

С. Ю. Хамініч, С. Я.Касян, М. М. Зайцева Маркетингова цінова 

політика: навчальний посібник – Дніпропетровськ. : Наука і освіта, 2008. – 

264 ст.  

Швандар К. В. Международная конкурентоспособность : 

трансформация понятия, критерии оценки, практические результаты / 

Вестник МГУ : серия Экономика. – 2008. – №2. – Ст. 58–72. 

Чорна Л. О. Методологічні засади обґрунтування довгострокових 

цінових рішень на підприємствах // Статистика України. 2006. – № 2.– стор. 

47–51. 

Тимошик Н. С. Позиції цінової політики підприємства 

в маркетинговому комплексі / Тимошик Н. С. // Національний лісотехнічний 

університет України: Науковий вісник. – Випуск.17.2. – Львів, НЛТУУ 2007. 

– С. 220-224. 

Шаров А. В. Испорченный градусник (инфляция и цены в Украине) / 

А. Шаров // Зеркало недели. – 2007. № 40, 27 окт. – Стор. 8 

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / Пересада А. А. – 

К. Лібра, 2002. – 472 с. 

 

3. Розшифрувати подані абревіатури 

а) ТЦ, ГРК, ПП, СП, ЗМІ, ДЦ, ТОВ, ТзОВ, МВФ, ХТЗ; 

б) ПАР, КДЦ, МОК, СТО, ВАТ, ООН, НАНУ, смт, КВК, ББК; 

в) САПР, ТФ, ЦК, УДК, РВВ, РВВС, СБУ, ПДВ, НАДФ, МП. 

 

4. Перекласти з російської мови подані абревіатури 

а) ГП, ГКП, ЧП, ООО, ОАО, МТТ, ТОО; 

б) АОЗТ, ГВУЗ, пгт, АТ, АПК, РИО, МП; 

в) УДК, НДС, ЕТТ, НПО, ФПГ, КБ, ТНК. 

 

5. Утворити складноскорочені слова 

а) виконавчий комітет, державний бюджет, національна валюта, 

державні ресурси, спеціальна ціна, головний бухгалтер, бухгалтерський 

облік, ощадна каса, банківський автомат, технічна документація, ремонтна 

база, міський комітет, професійно-технічне училище, будівельний матеріал, 
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торгівельний представник, студентський комітет, організаційний відділ, 

Кабінет Міністрів (України), Криворізький басейн; 

б) спортивні товари, інформаційне бюро, медична допомога, 

Міністерство юстиції (України), військовий комісаріат, терористичний акт, 

дипломатичне представництво, національний банк, універсальний магазин, 

колективне господарство, медична техніка, спеціальний випуск, промислова 

база, ощадний банк, генеральний штаб, Донецький басейн, пластична маса; 

в) Міністерство фінансів (України), медично-санітарний батальйон, 

народна освіта, сільський кореспондент, районний комітет, окружний 

комітет, міський електричний транспорт, державний міський технічний 

нагляд, завідувач господарства, завідувач гаража, соціальне забезпечення, 

виконувач робіт, українські телефонні комунікації, технічний огляд, 

іноземний турист, паркувальний автомат. 

 

6. Визначити, від яких назв підприємств, організації, звичайних 

словосполучень утворено складноскорочені слова. Перекласти їх українською 

мовою та утворити складноскорочені слова 

а) Госстандарт Украины, Харьковгоробщепит, Укрювелирторг, 

Ремтехмонтаж, Николаевгорстрой, Львовлифт, Киевметрострой, спецвыпуск, 

госстрах, Укрсахар; 

б) Госкомархив Украины, Минпром, Академкнига, Укрглавкабель, 

Укрречфлот, Укрспецстрой, Укрглавводопроект, Укрглавмаш, 

госавтоинспекция, госбюджет; 

в) Госкомстат Украины, Проминвестбанк, Укрглавмедтехника, 

Укрглавприбор, Укрглавэнерго, Художпроект, Киевэнерго, медтехника, 

главбух, военкомат. 
 

7. Користуючись ДСТУ 3582-97, скоротити подані слова 

і словосполучення, зазначаючи, у яких випадках можна використовувати 

такі скорочення, наприклад: місто − м. (тільки при власній назві − м. Суми) 

а) село, сторінка, секунда, будинок, будівельний, будівний, 

будівництво, провулок, проспект, бульвар, острів, поточний рахунок, 

виконувач обов′язків, у тому числі, управління, гектар, кіловат-година, 

децибел, мілібар, гігавольт, інженер; 

б) рік, річка, хімічний, абонентська скринька, без масштабу, 

автореферат, нормативний, примірник, промисловість, таблиця, фабрика, 

фізичний, процент, особовий рахунок, кілограм-сила, діоптрія, нанокулон, 

мегагерц, завідувач, професор; 

в) станція, століття, старший викладач, старший, розрахунковий 

рахунок, та інші, щорічний, фортепіано, слово, товариство, репринт, 

пропозиція, номер, житловий масив, кілокалорія, кюрі, мікроньютон, терават, 

доцент. 
 

8. Користуючись Українським класифікатором нормативних 

документів ДК 004:2008, розшифрувати подані абревіатури 

а) ODA, WAN, TETRA, CAD, DECT, EDIFACT, ERMES, EMC; 
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б) EMS, GPS, GSM, ISDN, MAN, OSI, PC, PISN, PSPDN; 

в) PSTN, PTN, SCADA, EDI, LAN, IT MO, SGML. 

 

Підсумкові запитання 

 

Який спосіб розміщення використаних джерел є найбільш зручним? 

Чому використані джерела в списку літератури потрібно нумерувати? 

Які елементи є обов′язковими при описі монографій? 

Які елементи є обов′язковими при описі газетних і журнальних статей? 

Які назви міст потрібно скорочувати в списку літератури? 

Якою мовою зазначаються використані джерела в списку літератури? 

Яких правил потрібно дотримуватися при наборі текстів на комп′ютері? 

Які найпоширеніші випадки порушення правил перенесення слів і частин тексту? 

У яких випадках при наборі текстів на комп′ютері використовується звичайний 

пробіл? 

У яких випадках при наборі текстів на комп′ютері використовується нерозривний 

пробіл? Яким чином проставляється такий пробіл? 

Про що слід пам′ятати, редагуючи тексти, перекладені за допомогою спеціальних 

комп′ютерних програм? 

Які є способи скорочення слів, словосполучень і складених власних назв? 

Після яких скорочень крапка ставиться, а після яких ні? 

Як скорочуються одиниці виміру? 

У яких випадках застосовуються скорочення і які саме? 

Чи перекладаються абревіатури та інші скорочення? 
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ГРАМАТИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ПРОФЕСІЙНОГО 

МОВЛЕННЯ 

 

У науковому та діловому стилях синтаксичні
3
 помилки найчастіше 

пов′язані зі зловживанням складної форми присудка (здійснювати прийом 

відвідувачів – приймати відвідувачів), невиправданою інверсією (ухвалили 

надати матеріальну допомогу працівникові), з неузгодженістю між словами, 

порушенням керування у словосполученнях (у відповідності з ДСТУ, згідно 

методики), неправильним використанням прийменників (монтаж по схемі), 

переобтяженістю зайвими словами (у січні місяці, за звітний період часу, 

маленька пробірочка, набагато більш ефективний спосіб). 

 

Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності 

 

Головним елементом будь-якого документа чи наукової праці є текст, 

тому підготовка його текстової частини є найважливішою операцією. 

Текст − це структурно цілісне та семантично завершене зв′язне 

повідомлення. У широкому значенні текстом є будь-яка послідовність слів, 

сформована за правилами відповідної мовної системи. Зазвичай текст 

утворюється з певної кількості взаємопов′язаних речень, хоча він може 

складатися і з одного речення. Тому завершеним текстом може бути будь-

який мовний фрагмент (етикетка, реклама тощо) чи значна за обсягом праця 

(монографія в декількох томах, частинах). 

Усі речення тексту об′єднуються між собою темою, означеною в 

заголовку (назві). Як текст можна поділити на частини – абзаци, так і тему 

тексту можна поділити на підтеми (мікротеми). 

Залежно від змісту і форми викладу наукові тексти чи їх смислові 

частини можна поділити на три типи: розповідь, опис, роздум. 

Розповідь (повідомлення, оповідь, переказ) – виклад фактичного 

матеріалу про кого-, що-небудь, який зазвичай відбувається за таким 

принципом: початок дії → розвиток → завершення. Виклад матеріалу за 

такою схемою є доцільним, наприклад, при дослідженні історії вивчення 

певного питання у статті, курсовій роботі, дисертації, доцільними при цьому 

будуть такі фрази: 

 
Як вважає науковець (вчений, автор монографії/статті)… 

Автор статті наголошує (підкреслює, акцентує, зазначає, зауважує, пропонує, 

стверджує, виокремлює, звертає увагу на…, рекомендує, характеризує) 

На думку спеціалістів (фахівців, розробників, укладачів) 
 

У формі розповіді будуються також звіти, рапорти, службові записки. 

 

                                           
3
 Синтаксис (від грец. syntaxis − побудова, порядок) − розділ граматики, пов’язаний 

з вивченням особливостей поєднання слів у словосполучення і речення, об’єднання 

простих речень у складні, типів складних речень, порядку слів у реченні. 
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Опис – виклад у словесній формі певних суттєвих ознак, властивостей 

речовин, явищ та ін., щоб дати найбільш повне уявлення про описуваний 

об′єкт. Якщо розповідь передбачає систематизацію і виклад матеріалу, 

запропонованого іншими дослідниками, то опис – власні міркування 

науковця, які є новими в науці. У нагоді будуть такі фрази: 

 
На нашу думку, … 

Вважаємо, що… 

Пропонуємо такий метод, завдяки якому …. 

Пропонуємо класифікацію (підхід), що базується на … 

 

Роздум (міркування) – висловлювання науковця про можливі причини 

тих чи інших якостей, ознак, подій. У свою чергу в роздумі також можна 

умовно виділити три частини: 

1) теза – основне твердження, чітко сформульована думка; 

2) докази, аргументи, розрахунки, що підтверджують запропоновану 

тезу; 

3) висновок, що випливає з доказів. 

У таких випадках думку можна розпочати так: 
 

Експеримент засвідчив (підтвердив, оприявнив), що …. 

Результати експерименту доводять, що … 

Дослідження засвідчило… 

Маємо всі підстави стверджувати… 

 

Документи та наукові праці повинні бути за змістом достовірними, 

об′єктивними, максимально стислими і точними, переконливими. 

Достовірним текст є тоді, коли викладені в ньому факти, події, явища 

відображають справжній стан речей. 

Точним текст є тоді, коли в ньому не допускається різнотлумачення 

слів та виразів. Повним є такий текст, зміст якого вичерпує всі обставини 

справи. Стислим є текст, у якому відсутні зайві слова та смислові повтори, 

надмірно довгі міркування чи міркування не по суті справи. Переконливим 

є такий текст, який веде до прийняття адресатом пропозицій чи виконання 

прохань, викладених у документі. Переконливо складений службовий лист 

може прискорити управлінське рішення і запобігти конфлікту. 

Усі наведені вимоги до тексту є взаємопозв′язаними 

і взаємозалежними. Наприклад, текст не може бути переконливим без 

достатньої повноти. 

Текст має чітко і переконливо відбивати причину, мету його 

написання, розкривати суть конкретної справи, містити вступ, докази, 

висновки. 

У вступі зазначається причина укладання документа, викладається 

історія питання тощо. 

У доказі викладається суть питання (докази, суть, пояснення, 

міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками та посиланнями 
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на законодавчі акти). 

У закінченні формулюється мета, заради якої складено документ. 

Закінчення може бути активним чи пасивним. В активному закінченні чітко 

зазначається, яку дію потрібно виконати. У пасивному закінченні 

викладається наслідок події, обставини, факти тощо. 

Залежно від змісту документа використовується прямий або зворотній 

порядок розташування логічних елементів тексту. 

При прямому порядку: вступ → доказ → закінчення. 

При зворотному: закінчення → доказ (вступ у цьому випадку 

відсутній). 

Зазвичай текст документа має дві смислові частини: у першій 

викладаються причини, підстави чи мета укладання документа, у другій – 

висновки, пропозиції, прохання: 

 

Підстава, 

причина 

 У вересні 2016 року ДВНЗ „Український державний 

хіміко-технологічний університет” проводить 

конференцію з проблем структурних змін в економіці 

і розвитку хімічної галузі України. 

Висновок  Просимо взяти участь і підготувати свої пропозиції 

 

Інколи в документі може бути тільки завершальна частина, зокрема 

в листах, заявах із проханням без умотивування, наказах з однією 

розпорядчою частиною. Наприклад: 

 

Прошу прийняти мене на посаду секретаря-референта з 01 вересня 

2012 року 

Чи 

ЗВІЛЬНИТИ Барвінську Мілену Романівну, головного інженера, 

з 10 травня 2012 року. 

Підстава: заява за власним бажанням. 

 

Для наукового та ділового стилів властивою є типізація текстів – 

створення тексту-зразка, тексту-стереотипу, на основі якого можуть бути 

побудовані тексти аналогічного змісту. Відповідно до цього тексти 

характеризуються певною стандартизацією початків і закінчень, наявністю 

певних специфічних зворотів, кліше. 

Кліше – це сталі мовні конструкції, яким властиві постійний склад 

компонентів, їх порядок та звичність звучання (установити контроль, 

комісією встановлено, згідно з наказом, відповідно до розпорядження, прошу 

надати відпустку у зв′язку з..., оголосити подяку, брати до уваги, брати 

активну участь, ужити суворих заходів, винести сувору догану, контроль за 

виконанням наказу залишаю за собою, оголосити подяку особовому складу 

підприємства). Більшість кліше є сталими словосполученнями і потрібно 

знати їх відповідники в різних мовах, наприклад: 
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Вступать в должность 

В порядке исключения 

В случае необходимости 

На протяжении дня 

На следующий день 

ставати на посаду 

як виняток 

у разі необхідності, за необхідності 

протягом дня 

наступного дня 

 

Наявність кліше, закріплених за певною ситуацією, полегшує і скорочує 

процес укладання текстів, призводить до однотипності засобів в однакових 

ситуаціях. 

 

Синтаксичні норми наукового та ділового стилів 

 

Наукові тексти і документи, як правило, мають розповідний характер, 

окличні та питальні речення в них майже не використовуються. Перевага 

надається складнопідрядним реченням, у яких повинно бути не більше однієї 

підрядної частини. 

Оскільки для синтаксису, як і для лексики, властива синонімія, тому одна 

і та ж думка може виражатися граматично різними конструкціями, 

наприклад: 

підписана працівником заява – заява, підписана працівником 

перевіряючи документи – під час перевірки документів 

досліджуючи зразок – під час дослідження зразка 

властивий брому – характерний для брому 

коли повернуся з відпустки – повернувшись із відпустки – після відпустки 

згідно з ДСТУ – відповідно до ДСТУ 

фільтрат стає чорно-зеленим – фільтрат набуває чорно-зеленого кольору 

 

Для наукового та ділового стилів характерним є прямий порядок слів, 

а саме: 

1. У реченні підмет розміщується перед присудком (керівник → 

наказав, головний бухгалтер → звітував, фірма → отримала). 

2. Узгоджене означення розміщується перед означуваним словом 

(управлінський ← облік потребує детальної ← класифікації витрат). 

3. Вставні одиниці розміщуються на початку речення (Безперечно, 

грошова форма є важливою при формуванні вартісної оцінки капіталу. 

Безумовно, амортизація не є вартісною складовою основного капіталу). 

4. Для опису тих чи інших дій, що потребують точного чи 

обов′язкового виконання, у наукових працях та документах 

використовуються інфінітивні речення, наприклад: 

Для розробки прикладного алгоритму використання методу необхідно 

враховувати похибку формування допоміжних величин х01 та х02, оскільки 

без похибки сформувати ці величини неможливо. 

5. Присудок переважно має форму теперішнього часу зі значенням 

позачасовості, постійності: Адміністрація вимагає (інформує, надсилає, 
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повідомляє, просить, роз′яснює, ухвалює). 

У документах поширеними є складені присудки, наприклад: 

Домовитися − укласти угоду 

Допомогти − надати допомогу 

Захиститися – захистити дипломну роботу 

Згодитися – дійти згоди 

Наказати − дати наказ 

Сідайте – прошу сідати 

Запитати – зробити запит 
 

Та одночасно слід уникати псевдоділових висловів, наприклад: 
неправильно правильно 

Вести боротьбу зі злочинністю 

Відбувається зростання інфляції 

Забезпечити покращення умов праці 

Здійснювати впровадження технології 

Здійснювати прийом (відбір) документів 

Здійснити звітування 

Організувати використання коштів 

Проблеми знаходяться на обговоренні 

Провести роботу по запуску 

Проводити маркірування товару 

На сьогоднішній день фірма розробляє 

3 одержанням цього пропонується… 

Поспішаємо повідомити 

Хочемо просити; звертаємося із проханням 

Власноручний підпис 

Сподіваємося на позитивне розв′язання цього 

питання в найкоротший термін 

Боротися зі злочинністю 

Інфляція зростає 

Поліпшити умови праці 

Упроваджувати технологію 

Приймати (відбирати) документи 

Звітувати 

Використати кошти 

Проблеми обговорюються 

Зробити запуск; запустити 

Маркірувати товар 

Фірма розробляє 

Пропонуємо... 

Повідомляємо... 

Просимо... 

Підпис 

Сподіваємося на вирішення цього 

питання 
 

Так, текст довідки не повинен містити зайві вислови на зразок 

„Пред′явник цього...”, „Цим повідомляємо...”, „дана в тому, що…”, або 

„дійсно проживає...”, „справді працює...”. Факт слід подавати у вигляді 

короткого нейтрального повідомлення. 

Захоплення зайвими словами певною мірою можна пояснити 

намаганням створити враження чогось значного, хоча насправді зміст 

є звичайним. 

Серед інфінітивів (неозначена форма дієслова) слід надавати перевагу 

формам із кінцевими -ти, -тися: вчинити, опонувати, ознайомитися, 

визначитися. Форми із кінцевими -ть, -тись (вчинить, опонувать, 

ознайомитись, визначитись) властиві усному мовленню, у текстах наукового 

характеру та документах їх уживати не варто. 

Досить поширеними в діловому стилі є пасивні конструкції на -ться, 

наприклад: 
 

Вимоги до якості – задовольняються, не задовольняються 

Податок – сплачується, розраховується, перерозраховується 
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Показники плану – змінюються, уточнюються 

Проект бізнес-плану – коригується, затверджується, розробляється 

Розміри збитків – визначаються, підраховуються 

Ціни − підвищуються, погоджуються, встановлюються, 

розраховуються 

 

Оскільки в наукових текстах і документах найчастіше потрібно 

акцентувати на виконаній дії, а не на суб′єкті її виконання, то для цього слід 

використовувати дієслівні форми на -но, -то (зразок досліджено, рішення 

ухвалено, лист надіслано), наприклад: у дослідженні синтезовано 

спостерігачі стану, що дозволяють ідентифікувати момент статичного 

опору, і розроблено методику їх настроювання і самонастроювання. 

Якщо факту надається більше значення, ніж особі, тоді потрібно 

використати пасивну форму („Грубі порушення виявлено...”). Активна форма 

підійде для вказівки на ініціатора певної дії („...керівник відділу логістики 

зобов′язаний...”). 

Причини, які є підставою для ухвалення того чи іншого рішення, 

зазвичай формулюються дієприслівниковими зворотами (Ураховуючи... 

Вважаючи... Беручи до уваги... Керуючись ... тощо). Такі звороти дають також 

можливість продемонструвати обізнаність з обговорюваним питанням 

(Уважно розглянувши поданий на затвердження проект, адміністрація 

вважає...). 

Дієприслівникові звороти традиційно розміщуються на початку 

речення і використовуються в офіційно-діловому і науковому стилях для 

більшої чіткості та лаконічності текстів. Порівняймо: 

 

Коли я прослухаю курс лекцій 

з економіки, я успішно 

складу іспит 

Прослухавши курс лекцій 

з економіки, я успішно складу 

іспит 
 

Особливості вживання прийменників і сполучників у діловому мовленні 

(в/у, до, по, при та ін.) 

 

В українській та російській мовах є багато прийменників-омонімів, які 

однаково звучать і пишуться (в, по, на, при та ін.), однак мають різні значення 

і відрізняються ситуаціями використання в обох мовах. Перекладаючи 

тексти, не можна автоматично переносити такі прийменники з російського 

варіанта в український, а слід добирати відповідники з урахуванням 

контексту, наприклад: 

иметь в виду − мати на увазі 

в адрес ответчика − на адресу відповідача 

в пользу клиента − на користь клієнта 

в прошлом году − минулого року 

в шутку − жартома 
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взять в рассрочку − взяти на виплат 

внести в приказ −  внести до наказу 

быть при деньгах − бути з грошима 

при анализе отчета − під час аналізу звіту, аналізуючи звіт 

 

Складними для перекладу є російські словосполучення 

з прийменником ПО, які в українській мові перекладаються низкою 

прийменникових і безприйменникових конструкцій залежно від контексту: 

Прийменникові конструкції 

За:  по собственному желанию – за власним бажанням 

по подсчетам – за підрахунками 

по поручению – за дорученням 

по специальности – за спеціальністю 

З:  данные по учету – дані з обліку 

листок по учету кадров − листок з обліку кадрів 

зачет по химии − залік з хімії 

На: по требованию – на вимогу 

по предложению – на пропозицію 

До: пришлось по вкусу – припало до смаку 

с 12 мая по 12 июня − з 12 травня до 12 червня 

У: зайти по делу − зайти у справі 

 комитет по делам молодежи − комітет у справах молоді 

 по выходным дням − у вихідні дні 

Через: по ошибке – через помилку 

по техническим причанам − через технічні причини 

отпуск по болезни – відпустка через хворобу 

Після: по возвращении – після повернення, повернувшись 

 по истечении срока − після завершення терміну 

Безприйменникові конструкції 

послать по почте − надіслати поштою 

оплатить по счету − оплатити рахунок 

по субботам – щосуботи 

по крайней мере – принаймні 

по обыкновению – зазвичай 
 

Прийменник ПО не використовується і при перекладі складених назв 

посад і професій: 

агент по недвижимости − агент з нерухомості 

економист по сбыту − економіст зі збуту 

инженер по стандартизации − інженер зі стандартизації 

специалист по аудиту − спеціаліст з аудиту 
 

Перекладаючи тексти, слід спиратися не тільки на свої знання, не 

покладатися на комп′ютерний перекладач, а користуватися традиційними 

паперовими словниками, де для перекладу конструкцій з російським 

прийменником ПО пропонується безліч варіантів залежно від контексту. 
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В українській мові прийменник ПО найчастіше вживається: 

− у складних прислівниках з іншими частинами мови: (по можливості, 

по суті, по батькові, по троє, один по одному, по-друге); 

− у словосполученнях: 

а) зі значенням мети (послати по касира, пішли по препарати, 

відпустка по догляду за дитиною); 

в) зі значенням місця перебування чи напрямку, де відбувається 

дія (рідина розтеклася по підлозі, бігти по коридору, передача по 

радіо, по будинку, по цьому місцю); 

в) зі значенням місця поширення дії (розпорядження по 

факультету, наказ по підприємству). 
 

Уживання фонетичних варіантів прийменників в – у – уві, від – од, з – із 

– зо – зі, сполучників і – й – та, часток лиш – лише, б – би, ж – же, весь – 

увесь зумовлене милозвучністю
4
 української мови. 

У діловому мовленні перевага надається прийменнику В, який 

уживається після голосних перед більшістю приголосних (подати в липні; 

покласти в банк; експлуатація в осінньо-зимовий період; конференція 

відбудеться в залі), а також на початку речення перед наступним голосним, 

у середині речення після розділового знака перед наступним голосним 

звуком (В акті зазначено...; в Укрсоцбанку запевняють...; Договір підписано 

в моїй присутності...; Зареєстровано в нотаріальній конторі...). 

Прийменник У вживається в діловому мовленні тільки перед в-, ф-, 

льв-, хв-, ств-, тв-, дв- (тобто перед буквосполученнями з приголосною в), 

а також між приголосними (взяти участь у нараді; працювати у Львові; 

перебуваємо у відділі; з′їзд у Дніпропетровську). Прийменник У вживається 

також на початку речення перед наступним приголосним (У статуті...) чи 

всередині речення після розділового знака перед наступним приголосним 

(Договір складено у двох примірниках, один із них зберігається 

                                           
4
 Милозвучність або евфонія (гр. Euphōnia – милозвучність) – це здатність 

фонетичної будови мови до мелодійного звучання. Милозвучність мови зумовлюється 

фонетичною системою мови, частотою вживання голосних і приголосних та їх сполучень; 

вона створюється також інтонацією, ритмічною будовою мови (чергуванням наголошених 

і ненаголошених складів, позиційним їх розташуванням). Завдяки мелодійності, 

синтаксичній гнучкості та широким словотворчим можливостям українська мова посіла 

третє місце після перської та італійської мов на всесвітньому конкурсі мов у Парижі 

1934 року. 

Милозвучність української мови формувалася протягом багатьох віків, і її 

наслідком є явище спрощення в групах приголосних (тиждень – тижневий, чистити – 

очисний, ремесло − ремісник, їздити − проїзний), розподібнення звуків, коли один зі 

звуків однакової артикуляції стає іншим (рос. кто, крестить, Кристина – укр. хто, 

хрестити, Христина), наявність вставних (випадних) голосних (овес – вівса, око – вічко, 

сто – сотня, вітер – вітру, дно – бездонний – дéна), поява приставних звуків (рос. мгла, 

ухо, узкий, узел, окно, усилие – укр. імла, вухо, вузький, вузол, вікно, зусилля), зникнення 

початкових звуків (рос. игла, исповедь, играть, игрок, игрище, издольный, угнетатель – 

укр. голка, сповідь, грати, гравець, грище, здольний, гнобитель). 
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в Адміністрації банку, а другий – у Працівника). 

Фонетичними варіантами прийменника У є прийменники УВ/УВІ, 

однак вони властиві художньому, розмовно-просторічному мовленню. 

З метою милозвучності в українській мові можуть чергуватися 

початкові [у], [в] у словах: учений – вчений, упроваджувати – 

впроваджувати, утримати – втримати, упиратися – впиратися, ударити – 

вдарити, утома – втома, утрата – втрата, учора – вчора, уперше – вперше 

тощо. 

[У] з [в] не чергуються: 

– у словах, що вживаються тільки з [в] або з [у], зокрема у власних 

назвах та словах іншомовного походження: Вільногірськ, віза, варіант, вето, 

влада, висновок, власний, увага, указ, універсал, універсам, унітарний, 

уніфікатор, уніформа, унція, увертюра, Угорщина, Удовиченко, Україна, 

уран, участь, учень, училище; 

– якщо це призводить до зміни значення слова: вникати (розбиратися 

у суті) – уникати (не бажати, цуратися чогось), устав (документ, правила 

поведінки) – встав (від дієслова „вставати”), вступ (початок) – уступ 

(виступ, виїмка, що нагадує східець), вклад (внесок) – уклад (порядок, 

устрій). 
Додатково див. український правопис [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

14] 
 

Прийменники З – ІЗ – ЗІ чергуються в тих же позиціях, що і В – У. 

Прийменник З уживається: 

– перед голосним на початку слова незалежно від паузи і закінчення 

попереднього слова (призначити на посаду касира з окладом...; 

Підприємство „Кільчень”, назване далі Замовник, в особі директора 

Задунайського В. В., з одного боку, і фірма „Саксагань”, далі − Підрядник, 

в особі директора Хорольського С. С., з іншого боку, уклали цей договір про 

таке...); 

– перед приголосним (крім с, ш) якщо попереднє слово закінчується 

голосним, а також на початку речення, після розділового знака всередині 

речення (погодити з директором; розмовляти з керівником; комісія з питань 

контролю дисципліни; з січня 2007 року працюю менеджером зі збуту 

товарів... 

Щоб уникнути збігу приголосних, важкого для вимови, потрібно 

вживати прийменник ІЗ – переважно між свистячими і шиплячими (з, с, ц, ч, 

ш, щ) та між групами приголосних – після них чи перед ними (проведення 

семінарів із маркетингу; починається відлік із моменту надходження суми; 

зняття коштів із вкладу). 

Варіант ЗІ вживається перед сполученням приголосних із початковими 

з, с, ц, ч, ш, щ незалежно від паузи та закінчення попереднього слова (згідно 

зі штатним розкладом; науковий ступінь зі спеціальності). 
Додатково див. український правопис [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

16] 
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Для досягнення милозвучності в сучасній українській літературній мові 

чергуються також сполучники І – Й – ТА. 

У діловому мовленні перевага надається сполучнику І, який 

уживається перед приголосними на початку речення, у середині речення між 

голосним і наступним приголосним чи після розділового знака (працівники 

і студенти, перелік і затвердження; винести догану інженерові 

Василенку Р. Ю. і менеджерові Василевському М. М.). 

Сполучник Й в діловому мовленні зазвичай вживається між голосними 

(прийняти й оплатити, визначити й оподаткувати). 

Сполучник ТА використовується для того, щоб уникнути повторення 

сполучника І (Львів і Тернопіль,Черкаси й Одеса, Дніпропетровськ та Харків 

взяли участь у мирній акції в Києві). 

 

Сполучники АБО – ЧИ в українському діловому мовленні теж слід 

уживати для того, щоб уникнути нагромадження однотипних сполучників 

у реченні та сприяти його милозвучності (Одні документи потрібно 

переробити або відредагувати, інші – підготувати заново чи скопіювати зі 

старих зразків). 
Додатково див.український правопис [Ошибка! Источник ссылки не найден., 15] 

 

Особливості перекладу дієприкметникових зворотів у наукових текстах 

 

Особливу складність у текстах наукового й офіційно-ділового стилів 

становить вживання дієприкметникових зворотів. 

Дієприкметник – особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією 

і відповідає на питання який? яка? яке? які?, наприклад: підписаний, 

взаємозамінний, вихідний, виданий, зазначений, змінений, імпортований, 

інстальований, інтегрований, переведений. 

Дієприкметниковий зворот – це дієприкметник із залежними від нього 

словами. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, 

то він виділяється комами, наприклад: Рішення, → ухвалене колективом, було 

внесено до протоколу. 

Якщо дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом, то 

комами він не виділяється: Ухвалене колективом ← рішення було внесено до 

протоколу. 

Використовуючи дієприкметникові звороти, не слід зловживати 

сполучними що, який, оскільки це обтяжує текст. Порівняймо: 

Розмовний стиль Науковий стиль 

Продуктивні витрати − це витрати, 

які передбачені технологією 

виробництва. 

 

Найбільша клавіша, що розміщена 

внизу, використовується для пробілів 

(пустого символа). 

Продуктивні витрати − це 

витрати, передбачені технологією 

виробництва. 

 

Найбільша клавіша, розміщена 

внизу, використовується для 

пробілів (пустого символа). 
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На відміну від російської мови, в українській мові дієприкметник має 

переважно форми пасивного стану на -ний, -тий (затверджений, відкритий, 

написаний, ведений, позбавлений, усвідомлений); іноді є й паралельні форми 

(одягнений − одягнутий, замкнений − замкнутий, затягнений − затягнутий). 

Пасивні дієприкметники дуже часто використовуються як частина 

складеного присудка, наприклад: концепція ефективного управління 

ресурсами була вдосконалена; механізм впливу був розроблений...; 

закупівельна політика була сформована на засіданні... 

Дієприкметникові форми активного стану є малопоширеними 

в українській мові, наприклад: застарілий, посивілий, потерпілий, охочий. 

При перекладі російських дієприкметників слід пам′ятати, що 

українській мові не властиві дієприкметники з часткою -ся 

(рос. подписавшийся, оставшийся), а також із суфіксами: 

-вш-, -ш- (рос. создавший, почерневший, продавший, выставивший) 

-ем-, -им-, -ом- (рос. выполняемый, взаимозаменимый, оплачиваемый, 

ведомый) 

-ущ-, -ющ- (рос. пишущий, нормирующий, ведущий) 

-ащ-, -ящ- (рос. палящий, значащий) 

При перекладі таких дієприкметників слід добирати дієприкметники, 

властиві українській мові, наприклад: 
ведомый – ведений 

восходящее движение – висхідний рух 

вращательный уровень – обертальний рівень 

горючая смесь – пальна суміш 

движущая сила – рушійна сила 

жаростойкий – жаротривкий 

звукопоглощающая конструкция – звуковбирна конструкція 

касающиеся окружности – дотичні кола 

колебательный уровень – коливальний рівень 

направляющая, образующая (линия) – напрямна, твірна (лінія) 

некорректируемый – некоректовний 

неохлаждаемый – неохолоджуваний 

непилотируемый – непілотований 

непросвечивающиеся материалы – непросвічувані матеріали 

несжимаемый – нестисливий 

несущие конструкция, винт – утримувальні конструкція, гвинт 

неустановившийся – несталий, неусталений, хиткий 

нисходящий – спадний, низхідний 

огнеупорный, огнестойкий – вогнетривкий 

ограждающая конструкция – огороджувальна конструкція 

опрокидывающийся момент – перекидний момент 

отделочные материалы – опоряджувальні матеріали 

отражающая цель – відбивна ціль 

переливающееся изображение – перебивне зображення 

поглощающий фильтр – вбирний фільтр 

подъёмно-тянущий винт – піднімально-тяговий гвинт 
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самовозгорающийся, самовоспламеняющийся – самозаймистий 

самозажигающийся – сапозапáльний 

самонаводящийся – самонавідний 

самоприклеивающаяся этикетка – самоприклеювальна етикетка 

скользящая ось, шарнир – ковзна вісь, шарнір 

тормозящий путь – гальмівний шлях 

треснувший сосуд – потріскана посудина 

убирающаяся опора, фара – прибирна опора, фара 

удельный вес – питома вага 

удобообтекаемая форма – зручнообтічна форма 

управляемая штанга – керована штанга 

энергосберегающий – енергоощадний 

 

Російські дієприкметники на позначення посад, наукових звань, 

професій найчастіше перекладаються як іменники: 

 

рос. укр. 
заведующий отделом, секцией 

командующий армией 

исполняющий обязанности 

нападающий команды 

лесничий 

служащий банка 

рабочий завода 

завідувач відділу, секції 

командувач армії 

виконувач обов′язків 

нападник команди 

лісник 

службовець банку 

робітник заводу 

 

У формі дієприкметника в українській мові маємо назви вожатий, 

підлеглий, черговий, слідчий (прокуратури), ведучий (програми). 

 

Російські дієприкметники, які вказують на функцію об′єкта (для чого 

він призначений, які функції повинен виконувати), в українській мові 

зазвичай передаються дієприкметниками з суфіксом -льн-, наприклад: 
амортизирующий элемент – амортизувальний елемент 

армирующий – армувальний 

блокирующий элемент – блокувальний елемент 

быстрорежущая сталь – швидкорізальна сталь 

всасывающая (нагнетающая) магистраль – всмоктувальна (нагнітальна) магістраль 

вулканизирующая система – вулканізувальна система 

дезинфицирующая жидкость – дезінфікувальна рідина 

зажигающий факел – запалювальний факел 

запоминающее устройство – запам′ятовувальний пристрій 

изгибный флатер – згинальний флатер 

излучающий элемент решетки – випромінювальний елемент решітки 

интегрирующий, поглощающий элемент – інтегрувальний, поглинальний елемент 

катализирующий − каталізувальний 

компенсирующие детали − компенсувальні деталі 

модифицирующий − модифікувальний 

обезболивающий препарат − знеболювальний препарат 
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пылеулавливающий – пиловловлювальний 

резинообрабатывающий − гумооброблювальний, гумообробний 

самобалансирующийся – самобалансувальний 

самовосстанавливающийся – самовідновлювальний, самовідновний 

самозатягивающийся – самозатягувальний, самозатяжнúй 

сдерживающий фактор – стримувальний фактор 

увлажняющее вещество – зволожувальна речовина 

ускоряюще-активирующая добавка − прискорювально-активізувальна добавка 

 

Малопоширеними є дієприкметники з суфіксами -уч-, -юч-, -ач-, -яч-: 
линейно-возрастающее возмущение – лінійно-зростаюче збурення 

низкокипящая фракция – низькокипляча фракція 

быстрогорящая шашка – швидкогорюча шашка 

работающий двигатель – працюючий двигун 

зависающий элерон – зависаючий елерон 

 

Більшість російських дієприкметникових зворотів дуже легко 

передаються відповідними українськими дієприкметниковими зворотами: 
Для снижения дефектности 

микроструктуры рекомендуется 

применять гидроксилсодержащие 

модификаторы в резинах, 

подверженных циклическим 

деформациям, в частности, 

обкладочных и диафрагментарных, 

а также протекторных 

Для зниження дефектності 

мікроструктури рекомендується 

застосовувати гідроксилвмісні 

модифікатори в гумах, розрахованих на 

циклічні деформації, зокрема 

в обкладувальних і дифрагментарних, 

а також протекторних 

 

Дуже часто російські дієприкметники перекладаються описовими 

реченнями, наприклад: 
При механической деструкции 

каучука образуются полимерные 

радикалы, преобразующиеся 

в дальнейшем в кислородсодержащие 

фрагменты каучука. 

При механічній деструкції каучуку 

утворюються полімерні радикали, що 

перетворюються згодом на кисневмісні 

фрагменти каучуку. 

Метод модификации, 

обеспечивающий одновременное 

совершенствование надмолекулярной 

структуры каучуков и химическую 

прививку к ним модификаторов, 

назван структурно-химическим. 

Метод модифікації, що забезпечує 

одночасне удосконалення надмолекулярної 

структури каучуків і хімічне прививання до 

них модифікаторів, отримав назву 

структурно-хімічного. 

Одним из видов компенсации 

является пригонка, заключающаяся 

в изменении размеров деталей или 

изготовлении их „по месту”, что 

является трудоемким процессом, 

выполняемым вручную. Поэтому 

в условиях массового производства 

стремятся исключить пригоночные 

Одним із видів компенсації є припасо-

вування, яке полягає у зміні розмірів 

деталей чи їх виготовлення „за місцем”, 

що є працемістким процесом, 

виконуваним вручну. Тому в умовах 

масового виробництва намагаються 

уникнути припасовувальних операцій. 

Зменшення похибок механізму досягається 
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операции. Уменьшение погрешностей 

механизма достигается также 

регулировкой, заключающейся 

в изменении размеров звеньев, формы 

и положения различных деталей. 

Существуют и другие способы 

компенсации, осуществляемые 

автоматически специальными 

устройствами. 

також регулюванням, що полягає у зміні 

розмірів ланок, форми і положення 

різноманітних деталей. Є й інші способи 

компенсації, що здійснюються 

автоматично спеціальними пристроями. 

Применение ряда специальных 

мероприятий, снижающих влияние 

погрешностей изготовления деталей 

на точность механизма… 

Застосування низки спеціальних заходів, 

що знижують вплив похибок виготовлення 

деталей на точність механізму… 

Потерпевший аварию автомобиль...  Автомобіль, що зазнав аварії, ... 

Элемент конструкции, работающий 

на кручение… 

Елемент конструкції, що працює на 

кручіння… 

 

Однак використання таких зворотів призводить до примітивізації 

української мови. До перекладу наукових текстів потрібно підходити творчо 

і не боятися перебудовувати речення, якщо це потрібно для передачі змісту. 

Уникнути стилістичних вад можна, наприклад, у такий спосіб: 

 

1. Перебудувати речення 
Постановление, касающееся 

маркировки, гласит... 

У постанові стосовно маркірування 

зазначено... 

Удобочитаемая форма... Зручна для читання форма... 

Распоряжение, запрещающее 

производить... 

Розпорядження про заборону виробляти... 

В убывающем порядке... У порядку спадання / у спадному порядку... 

Дозирующие клапаны... Клапани-дозатори / дозувальні клапани... 

Характер изменения прочности 

связан с уплотнением 

твердеющей системы, 

образующейся гелем гидроксида 

железа. 

Характер зміни міцності пов′язаний 

з ущільненням під час тверднення 

системи, утворюваної гелем гідроксиду 

заліза. 

Одновременно увеличивающееся 

количество образующихся фаз. 

Збільшення кількості фаз при їх 

одночасному утворенні. 

 

2. Замінити дієприкметник прикметником чи іменником: 
дорогостоящая деталь – деталь високої вартості, високовартісна деталь 

конически расширяющийся корпус – корпус конічної форми 

подходящий крутящий момент для технологической линии – зручний 

(оптимальний) для технологічної лінії крутний момент 

содержимое контейнера – вміст контейнера 

 

3. Зняти дієприкметникову конструкцію, якщо з контексту і так 

зрозуміло, про що йдеться: 
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Полиамины принимают участие 

в реакциях, протекающих между 

компонентами резиновых смесей 

в процессе их изготовления. 

Поліаміни беруть участь у реакціях між 

компонентами гумових сумішей у процесі 

їх виготовлення. 

Технические лигнины − природные 

высокополимеры, обладающие 

уникальным комплексом свойств. 

Технічні лігніни – природні високоплімери 

з унікальними властивостями. 

Наиболее широкоприменяемыми 

полимерами, составляющими основу 

клеев холодного отверждения, 

являются хлорсодержащие 

полимеры. 

Найбільш популярними полімерами-

основами для клеїв холодного тверднення 

є хлорвмісні полімери. 

Изделия, выпущенные разными 

производителями... 

Продукція різних виробників 

В зависимости от соотношения 

скоростей линейного роста и 

разветвления полимерных цепей при 

отверждении, потеря подвижности, 

составляющими систему 

компонентами, происходит при 

разных молекулярных массах 

полимерной цепи. 

Залежно від співвідношення швидкостей 

лінійного росту і розгалуження полімерних 

ланцюгів під час тверднення, утрата 

рухомості компонентів системи 

відбувається при різних молекулярних 

масах полімерного ланцюга. 

 

Переклад дієприкметників може залежати і від контексту, наприклад: 
ведущий программы – ведучий програми 

ведущая шестерня – ведуча шестірня (у механіці) 

ведущий специалист – провідний спеціаліст 

возвратная накладная − накладна на повернення, накладна-повернення, 

повертальна накладна 

возвращаемый товар − товар, що підлягає поверненню; товар, що повертається 

возмущенный газ – збурений газ 

возмущенный работник – обурений працівник 

вращательное движение – обертальний рух 

вращающаяся подставка – обертова підставка 

вращающийся огонь – обертовий вогонь 

входящий звонок − вхідний дзвінок 

входящий сотрудник − співробітник, який входить 

действующее законодательство − чинне законодавство 

действующий прибор − діючий прилад 

сотрудник, действующий по приказу − співробітник, який діє за наказом 

механизм защиты оказался действующим – механізм захисту виявився дієвим 

рабочий, моющий машину − робітник, який миє машину 

моющее средство − мийний засіб 

подозреваемое лицо − підозрювана особа 

подозрительное лицо − підозріла особа (про людину), підозріле обличчя. 
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Керування у словосполученнях, поширених у професійному мовленні 

(хворіти грипом чи хворіти на грип) 

 

У наукових текстах та документах дуже часто трапляються помилки, 

пов′язані з підрядним зв′язком керування. 

Керування − це такий спосіб підрядного зв′язку, при якому головне 

слово керує залежним, тобто вимагає від залежного слова певного відмінка, 

а іноді і прийменника. Керування буває прийменникове і безприйменникове, 

наприклад: 

 
Безприйменникове керування  Прийменникове керування 

вжити (чого?) рішучих заходів 

свідомий (чого?) обов′язку 

немає (чого?) звіту 

опанувати (кого?) себе 

зрадити (кого?) ідеї, друга 

 чекати (на кого?) на студентів 

сподіватися (на що?) на допомогу 

знатися (на чому?) на будматеріалах 

бачити (як?, яким чином?) на власні очі 

чути (як, яким чином?) на власні вуха 

вважати, ставати, правити (за кого?) за 

господаря 

Найчастіше помилки є наслідком взаємозаміни близьких за значенням 

слів (синонімів), які вимагають після себе різних відмінків: 
призвести (до чого?) до ускладнень − спричинити (що?) ускладнення 

навчатися (чого?) мови – вивчати (що?) мову 

опанувати (що?) аудит – оволодіти (чим?) аудитом 

оплата (чого?) проживання – плата (за що?) за проживання 

відповідно (до чого?) до наказу – згідно (з чим?) з наказом 

властивий (кому?) службовцям – характерний (для кого?) для службовців 

зважати (на що?) на ситуацію – враховувати (що?) ситуацію 

наголосити (на чому?) на факті – підкреслити (що?) факт 

повідомити (кому?) директору – інформувати (кого?) директора 

повідомлювати (що?) факти – інформувати (про що?) про факти 

присвячувати (чому?) події – приурочувати (до чого?) до події 

сповнений (чого?) рішучості – наповнений (чим?) радістю 

здатний на (що?) вчинок − здібний до (чого?) навчання 

Часом помилки є результатом змішування засобів російської та 

української мов, коли однакові за значенням слова в різних мовах вимагають 

від залежних іменників різних відмінків і прийменників: 
Благодарить (кого?) коллегу – дякувати (кому?) колезі 

Причинять (что?) убытки – завдавати (чого?) збитків 

Снабжать (чем?) продуктами – постачати (що?) продукти 

Нуждаться (в чем?) в деньгах – потребувати (чого?) коштів 

Подражать (кому?) руководителю – наслідувати (кого?) керівника 

Уступить (что?) место – поступитися (чим?) місцем 

Аналогичный (чему?) препарату – аналогічний (до чого?) до препарату 

Изменить (кому?) коллективу – зрадити (кого? що?) колектив 
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Поступить (куда?) в институт – вступити (куди?) до інституту 

Приложить (что?) усилия – докласти (чого?) зусиль 

Заслуживать (чего?) поощрения – заслуговувати (на що?) на заохочення 

Знать (о ком?) о сотруднике − знати (про кого?) про співробітника 

Свидетельствует (о чем?) о высоком уровне – засвідчує (що?) високий рівень 

 

Укладаючи ділові папери, слід зважати на такі моменти: 

 дієслова інформувати, сповіщати вимагають від іменника форми 

знахідного відмінка (інформувати підлеглих, сповістити інженера); 

 дієслова зазнати, завдати вимагають від іменника форми 

родового відмінка (зазнати втрат, завдати збитків, шкоди); 

 дієслова читати, писати, говорити, повідомляти, їхати, летіти, 

плисти вимагають після себе орудного відмінка (говорити англійською 

мовою, писати українською, повідомити телефоном, їхати тролейбусом, 

летіти літаком); 

 прикметники хворий, багатий, високий, поганий вимагають після 

себе знахідного відмінка з прийменником на (хворий на туберкульоз, 

багатий на ідеї, високий на зріст, поганий на смак); 

 при позначенні часу, коли щось відбулося чи має відбутися, 

використовується родовий відмінок, наприклад: до університету вступив 

2008 року; минулого року розлучився, наступного року, наступного тижня, 

цього дня; 

 не можна використовувати спільний додаток при словах, які 

вимагають після себе неоднакових відмінків, наприклад: 

Неправильно     Правильно 

Ми прагнемо вдосконалення 

і повного опанування методами 

ринкової економіки. 

Ми прагнемо вдосконалення 

методів ринкової економіки 

і повного опанування ними. 

Дирекція відзначила і висловила 

подяку деяким співробітникам. 

Дирекція відзначила деяких 

співробітників і висловила їм 

подяку. 

Довільна зміна форми залежного слова у словосполученнях, зв′язаних 

керуванням, є грубим порушенням мовної норми. 

Особливості сполучуваності числівників з іменниками 

 

1. Після числівника один іменник має форму Н. в. однини: 

51 кілометр, 21 день. 

2. При поєднанні множинних іменників із числівником один, 

останній набуває форми множини: одні вибори, тридцять одні двері, сто 

одні окуляри. 

3. Після числівників два, три, чотири іменник має форму 

Н. в. множини (2 звіти, 3 договори, 92 працівники, 74 учасники). Однак 

іменники з суфіксом -ин-, та іменники ІV відміни при числівниках два, три, 

чотири стоять у формі Р. в. однини (23 харків′янина, 64 селянина). 



 47 

4. У датах назви місяців уживаються в Р. в.: перше лютого, 

завершити до першого лютого, підготувати на 15 березня. 

5. Дробові числівники означають кількість, що є частиною від 

цілого числа, і виражаються сполученням кількісних та порядкових 

числівників, де порядкові числівники завжди стоять у Р. в. множини; 

іменники після дробових числівників стоять лише в Р. в. однини, яку 

зберігають і при вімінюванні словосполучення: двох десятих відсотка, три 

десятих міського населення, шість сотих реактиву, одна друга потрібного 

прекурсору. 

6. У доповідях та звітах слід уникати простого дробу і якщо 

у знаменнику стоїть 2, 3, 4, то слід писати і говорити половина, третина, 

чверть без числівника одна. Після числівників половина, третина, чверть 

іменник уживається в Р. в. однини: половина вантажу, половина інформації, 

третина ящика, третина вантажу, чверть року, чверть даних. 

7. Після числівників тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, числових 

найменувань пара, десяток, дюжина, півтораста слів сила, маса іменник 

має форму Р. в. множини: тисячею дженериків – тисячі дженериків, 

дюжиною пробірок – дюжина пробірок, маса аналогів – маси аналогів. 

8. В усному професійному спілкуванні допускається використання 

числівників десяток, пара, сотня, дюжина, півтора (-и), але в наукових 

текстах, документах, офіційному мовленні слід вживати лише нормативні 

числівники – десять, два, сто, дванадцять, 1 год 30 хв. 

9. Після числівників пітора (для іменників чоловічого роду), 

півтори (для іменників жіночого роду) іменник має форму Р. відмінка 

однини (півтора місяця, півтори тонни). Іменник раз у сполученні із 

числівником та іменником половина має форму рази (три з половиною рази), 

а зі словом півтора та дробовим числівником, має форму раза: півтора раза, 

три і п′ять десятих раза. 

10. Слово половина не може вживатися з означеннями більша, 

менша, значна, переважна: не більша половина працівників, а більше (менше) 

половини працівників. 

11. Числівник, ужитий у сполученні з більш на... або менш на..., має 

форму З. в.: більше на сім позицій, менше на три елементи. 

12. Прості кількісні числівники, що позначають однозначне число 

без назви іменника чи одиниці виміру, часові межі пишуться словами: п′ять 

замовлень, відрядження на два-три місяці. 

13. Багатозначні числа розбиваються на класи за допомогою 

пропусків 20 365, 174 567 998, але не розбиваються цифри, що означають 

номер (після знака №). 

14. Порядкові числівники відмінюються за родами числами, 

відмінками, як прикметники: один, одного, одному. У складених порядкових 

числівниках відмінюється остання складова частина: шістдесят першого. 

15. Порядковий числівник перший слід уживати з часткою най- для 

означення навищого ступеня прикметника, а не зі словом „самий”: не самий 
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перший проект, а найперший проект, не сама перша доповідь, а найперша 

доповідь. 

16. Закінчення нарощуються тільки в порядкових числах: 4-

е видання. У кількісний числах закінчення не нарощуються: немає 

10 електродів, 50-річчя, 7-томний. 

 

Пунктуаційні особливості наукових і ділових текстів 

 

Пунктуація
5
 сучасних мов, що користуються латинською, кириличною, 

грецькою, арабською, індійською графікою, базується на єдиних принципах 

і приблизно на одному й тому ж наборі розділових знаків. Їх функція − або 

виділяти частини тексту всередині речення, або відділяти одну частину від 

іншої. 

Правила пунктуації наукового і ділового стилів не відрізняються від 

загальномовних, викладених в українському правописі [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 126–156], наголосимо лише на деяких випадках. 

Ніколи не ставиться крапка після назв, а також після заголовків, якщо 

вони винесені на окремий рядок, наприклад: 

 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Секретаря-референта 

 

1 Загальні положення 

 

Кома ставиться: 

1. Між однорідними членами речення, що поєднуються без 

сполучників: (Своїми силами та зі своїх матеріалів Рекламіст виготовляє 

і здійснює всі операції, що передують виготовленню плакатів, брошур, 

проспектів, стендів, слайдів, фільмів, магнітних записів, оголошень, які 

рекламують продукцію Рекламодавця, а саме: макетування, підготовка 

ескізів, складання текстів тощо). 

2. Між однорідними членами речення, з′єднаними протиставними 

сполучниками а, але, та, проте, зате, однак, хоч (Постачальник надає, 

а Замовник отримує...). 

3. Для виділення вставних слів, словосполучень і речень на зразок 

безумовно, безперечно, отже, по-перше, мабуть, наприклад, як завжди, як 

правило (Як правило, капітальні блага, набуті за рахунок інвестицій, 

окуповуються не зразу). 

4. Для виділення дієприкметникових та дієприслівникових зворотів за 

загальними правилами (У зв′язку з недопостачанням у І кварталі 2011 р. 

металовиробів, Ви зобов′язані на підставі пункту 14 Договору, підписаного 

                                           
5
 Пунктуація (лат. punctuatio, від лат. punctum − крапка) − 1) розділ мовознавства, 

у якому вивчається система розділових знаків і способи їх уживання; 2) система 

розділових знаків, призначена для поділу мовленнєвого потоку на письмі. 
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03 січня 2010 р., сплатити нам недотримку (збитки). Підписавши накладну 

на повернення товару, менеджер віддає її бухгалтерові. Менеджер, 

підписавши накладну на повернення товару, віддає її бухгалтерові. 

 

5. Комами виділяються всі види звертань (Шановний пане суддя, …). 

6. У складнопідрядних реченнях підрядні речення, незалежно від їх 

позиції, завжди виділяються комами (Секретний архівний відділ 

комплектується спеціалістами, які мають відповідні ділові якості, необхідні 

знання, досвід і здатні виконувати обов′язки, покладені на них). 

 

Двокрапка ставиться: 

1. Після узагальнювального слова при деталізації тексту, наприклад: 

Офіс-менеджер має бути компетентним у питаннях: 

− перспективи розвитку товариства; 

− організації роботи з документами, складання документації; 

− організації управлінської роботи; 

− використання засобів обчислювальної та організаційної техніки; 

− перекладу службової документації мовами іноземних комерційних 

партнерів (німецькою, англійською). 

 

2. У протоколах після слів СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ, 

у наказах, розпорядженнях після слів НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ, 

ЗОБОВ′ЯЗУЮ та ін. 

 

Тире в наукових текстах та документах ставиться: 

– між власними іменами осіб, на честь яких названо вчення, теорію, 

науковий закон (метод Дейла – Челла, рівняння Редліха – Квонга) 

– між словами на означення просторових, часових і кількісних меж 

(траса Дніпропетровськ – Сімферополь, ХХ–ХХІ ст., 10–15 кг); 

– на початку рядка перед кожною позицією при переліку, деталізації, 

наприклад: 

 

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання: 

– дослідити фінансово-маркетингові аспекти формування 

теоретичних і методичних засад управління ресурсами промислового 

підприємства в працях вітчизняних і закордонних науковців; 

– з′ясувати конкурентні й екологічні складові ресурсів промислового 

підприємства; 

– визначити особливості процесів управління ресурсами промислового 

підприємства та обґрунтовати необхідність удосконалення цих процесів; 

– сформувати адаптивні механізми та принципи взаємозв′язку 

фінансових, ринкових, екологічних чинників, які впливають на формування 

конкурентних переваг промислового підприємства; 

– виробити методичні підходи до формування закупівельної політики 

промислового підприємства з метою прискорення оборотності основних та 
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оборотних активів підприємства; 

– визначити методичні рекомендації для проведення розрахункових 

операцій на промисловому підприємстві на основі ринково-фінансових 

факторів; 

– розробити організаційно-економічний механізм фінансування потреб 

у ресурсах промислового підприємства з урахуванням вартісно-ризикових 

чинників. 

 

Практичні завдання 

 

1. Ураховуючи фонетичні засоби милозвучності мови, вибрати 

правильні варіанти прийменників 

а) відсутність поправок (у/в) конституції; консультуватися (у/в) 

викладача; документи (в/у) виконавця; участь (у/в) роботі; багато (у/в) чому; 

другорядне (у/в) житті; діапазон вимірювання лежить (у/в) інтервалі; (у/в) 

банківській справі; (у/в) наступному документі; розібратися (у/в) суті; 

труднощі (у/в) роботі; 

б) (у/в) кінці виступу; документ (у/в) папці; продукти зберігаються (у/в) 

терміналі; дослідження зразка (у/в) стані спокою; звіт подається (у/в) 

належно оформленому вигляді; рухатися (у/в) київському напрямку; (у/в) 

номенклатурі; (у/в) практиці; підприємство (у/в) цілому. 

 

2. Ураховуючи фонетичні засоби милозвучності мови, вибрати 

правильні варіанти сполучників 

Протоколи (і/й) акти; укладання (і/й) затвердження; вхідні (і/й) вихідні 

документи; паперове (і/й) електронне листування; аналіз (й/і) синтез; 

установи (і/й) архіви; фірми (і/й) організації; інженери (і/й)технологи; шифр 

(і/й) номер справи; реферат (і/й) доповідь; періодичність (і/й) характер 

документів, запроваджених (у/в) діловодстві; спеціалісти дослідили 

(і/й)мовірність інфляції. 
 

3. Перекласти словосполучення з дієприкметниками 

а) рассчитанная величина; обезболивающий препарат; служащий банка; 

долго служащий прибор; рабочий завода; рабочий механизм; работник 

фирмы; действующее законодательство; действующий механизм; 

действующий по приказу; способ, имеющий преимущества; 

взаимозаменяемые детали; надлежащая упаковка; исследуемая проблема; 

б) ведущий производитель; выполняемая программа; 

токоограничивающий предохранитель; легковоспламеняющаяся жидкость; 

технологически неделимая операция; сопутствующие товары; решаемая 

проблема; измеряемый параметр; устаревшее оборудование; причитающаяся 

сумма; намеченные мероприятия; принятые меры; 

в) подозреваемое лицо; обгоревшее лицо; подозрительное лицо; 

потерпевший от стихийного бедствия; выполняемые задания; работники, не 

прошедшие медосмотр; неподготовленное выступление; зачитанный на 
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собрании отчёт; не решенная ещё проблема; услуги, имеющие большой 

спрос; работник, подготовивший приказ; соответствующая упаковка. 
 

4. Приєднати іменники до числівників, ураховуючи закономірності 

утворення кількісно-іменних словосполучень 

а) 73 (долар), 82 (гривня), 22 (особа), 4 (договір), 2 (людина), 

4 (параграф), 202 (відсоток), 3 (маркетолог), 93 (робітник), 2 (звіт), 2 (око), 

півтора (доба), 1,2 (метр), 1,5 (раз), два з половиною (місяць), 101 (деталь), 

105 (гривня), 10 (відсоток), 21 (двері); 

б) 23 (пункт), 2,5 (раз), 64 (протокол), 2 (контракт), 34 (службовець), 

83 (робітник), 42 (акціонер), 91 (рік), 2 (напрям), 52 (гривня), 4501 (гривня), 

два з половиною (місяць), півтора (рік), півтори (сторінка), 53 (рік), 24 (офіс), 

1 (пільги). 
 

5. Перекласти українською мовою словосполучення з прийменником по 

По курсу нацбанка, партнер по бизнесу, по поручению директора, по 

приказу, по специальности, по случаю открытия, по заказу клиента, вызвать 

по делу, по всем направлениям, по приглашению руководства, по окончании 

срока полномочий, приказ по предприятию, по возвращении из 

командировки, по небрежности, по болезни, комиссия по делам молодежи, 

лекция по микроэкономике, товарищ по университету, по согласию сторон, 

по праздничным дням, по многим причинам, отпуск по уходу за ребенком. 

 

6. Перекласти подані назви посад і професій 

Учетчик, кладовщик, товаровед, лесничий, заведующий секцией, 

управляющий банка, рабочий завода, госслужащий, агент по недвижимости, 

агент по огранизации обслуживания перевозок и поиску груза и багажа, агент 

по поставкам и продажам, економист по сбыту, инженер по стандартизации, 

инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по наладке и 

испытанию, менеджер по использованию водных ресурсов, менеджер по 

персоналу, заместитель директора по связям с общественностью, инспектор 

по кадрам, инспектор по учету и аудиту, ведущий специалист по логистике. 

 

7. Відредагувати подані словосполучення 

а) прийняти участь, об′єм бюджету, довгий час, тягнути із вирішенням, на 

протязі дня, оформляти на державній мові, на наступному тижні, в минулому 

році, у порівнянні з..., читацький зал, виключення з правил, входящий дзвінок, 

бувший співробітник, застарівший метод, позбутися від звички, їхати у Київ, залік 

по хімії, згідно постанови, слідуючий пункт, багатий ідеями, путати факти, по 

вказівці, по поверненні, по формулі, по домовленості; 

б) у певній мірі, братися за роботу, ввести у склад комісії, 

заслуговувати уваги, глузувати з колеги, вжити суворі заходи, відповідно 

меті, властивий для економістів, факти в доказ, дякую вас, завідуючий 

відділу, набувати досвіду, оволодіти мову, опанувати юриспруденцію, 

з участю, стати в захист; хворіти туберкульозом, в залежності від попиту, 

видано під редакцією А. Васильєва. 
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