
Українська мова за професійним спрямуванням
Механіко-математичний факультет, ІІІ курс

Лектор – доц. Чучвара А. П.
Практичне заняття № 7

Синтаксичні особливості професійного мовлення

План
1. Синтаксичні особливості текстів офіційно-ділового та наукового стилів.
2. Основні  синтаксичні  норми:  порядок  слів  у  реченні,  складні  випадки

керування, зв’язок підмета з присудком, правила поєднання однорідних членів речення та
використання  сполучників,  правила  вживання  дієприкметникових  і  дієприслівникових
зворотів, паралельні конструкції.

Практичні завдання

1. Виправте типові порушення дієслівного керування: 
вжити  заходів;  вибачити  (кого)  опонента; вчитися  (чого)  мови; говорити  (як)

англійською / по-англійськи; дивуватися (чому) поведінці; дотримати (що) слово; думати (за
що) про майбутнє; глузувати (з кого) з опонента; дякувати (кому) деканові; завдавати (чого)
шкоди;  запобігати  (чому)  руйнуванню;  запобігати  ласки  (кого)  ????завідувача  (чого)
лабораторії;  зрадити  (кого)  Батьківщину;  зраджувати  (чому)  своєму  слову,  принципу;
ігнорувати  (що)  попередження;  легковажити  (чим)  дорученням;  набувати  (чого)  досвіду;
навчати (чого) мови; наслідувати (чого) прикладу; не знайшов (чого) роботи; не спинити (що)
свободу;  не  дає  (чого)  можливості;  нехтувати  (чим)  порадами;  оволодіти  (чим)  знанням;
опанувати (що) ту премудрість; потребувати (чого) допомоги; прагнути (чого) успіху; радіти
(чому) перемозі; сміятися (над чим) над брехнею; спонукати (до чого) до дії;  стосуватися
(кого) нас; телефонувати (до кого) до керівника; братися (за що) за роботу; оволодіти (чим)
ситуацією; опанувати (що) фах.

2.  Речення  побудовано  з  порушенням  синтаксичних  норм.  Поясніть,  що  саме
призводить до помилок. Побудуйте речення правильно.

1. Лист, датований 26 серпня. 2. Біля університету стоїть пам’ятник Іванові Франку.  3.
Віруси  атакують  комп’ютерів 4.  Доповідач  сходила  з  трибуни,  з  якої  впав  графин. 5.  У
приймальні  сиділа  секретарка,  яку  ми раніше  бачили.  6.  Він  знайшов  омріяну  книжку  в
бібліотеці. 7. Знання дає радість, а досвід  забезпечує успіх. 8. Шукати – це вчитися. 9. На
дільниці,  яку  укомплектовано  механізмами,  вже  працюють  робітники. 10.  Правильно
оформлюйте ділові документи: заяви, автобіографії тощо! 11. Площа була переповнена  як і
звичайними  людьми  (чоловіками,  жінками,  дітьми),  так  і  журналістами. 12.  У  своєму
мовленні  він  уживав  діалектизми. 13.  На суму 14 000 гривень закуплено нову апаратуру:
вимірювальні прилади і пристрої. 14. Держава зазнала збитків і потребувала відшкодування.
15.  У  постанові  вказано  висновки  і  побажання,  які  колектив  повинен  врахувати  у  своїй
подальшій  роботі. 16.  Нам  читають  лекції  з  таких  дисциплін:  макроекономіка,  вища
математика. 17. Верховна Рада прийняла закон у першому читанні. 18.  директор підписав
наказ. 19. Вона раділа перемозі, оскільки доклала багато зусиль задля досягнення своєї мети.
20.  Згідно  з  розпорядженням  декана  ми  вчимося  у  другу  зміну.  21.  Ми  знайомимося  з
колегами і  вивчаємо їх досвід.  22.  Отримані  результати дослідників  мали велике наукове
значення. 23. У доповіді йшлося про те, що ми повинні прагнути до вдосконалення і повного
оволодіння методами. 24.  При дослідженні цього питання ми забули найголовніше – його



виконання  потребує  певних  коштів.  25.  Мені  подобаються  експериментальні  вистави  і
сучасна музика. 26. Не забувайте уроків з історії.

3. Перепишіть запропоновані речення, розкриваючи дужки. 
Вибір форми присудка обґрунтуйте правилом.
1.  Журі  (визначило,)  переможців  конкурсу. 2.  ВАК (прийняла)  ухвалу.  3. Професор  і

студенти  добре (підготувалися) до зустрічі з відомим науковцем. 4. Двадцять один інженер
(працював) у відділі. 5.  Більшість студентів, аспірантів, викладачів (прийшли) на зустріч. 6.
До  наради  (залишилося)  три  години. 7. УНІАН (оголосило)  про  прес-конференцію.  8.
Двадцять один студент (склав) залік.  9.  Більшість студентів (працювали) над проектом. 10.
Два  виші  (об’єдналися).  11.  Виш помилково  (зарахував)  півтисячі  осіб.  12.  Шість  столів
(стояло) в аудиторії. 13. П’ятдесят одна особа (працювала) у відділі. 14. (Прибуло) ще десять
делегатів.  15.  Три  місяці  (минуло).  16.  Шість  аспірантів  (склали)  іспит  достроково.  17.
Сімдесят шість студентів (взяли) участь у конкурсі “Найкращий математик року”. 18. Багато
студентів  (працюють).  19.  Більшість  студентів  нашої  групи гарно (вчиться,).  20.  Декілька
учасників  конференції  (виступило)  на  пленарному  засіданні.  21.  Багато  студентів  та
аспірантів  (працюють).  22.  (Минуло)  три  місяці.  23.  Сто  шістдесят  один  делегат
(зареєструвався) на конференції. 24. Багато студентів, які закінчили університет, (працюють)
за фахом. 25. Усі, хто (прибув) на конференцію, мають зареєструватися. 26. Дехто з присутніх
на  сесії  участі  у  голосуванні  (не  брав). 27.  Шість  учасників  пленуму  (провело)  прес-
конференцію. 28. Завод-лабораторія (розпочала) випуск нових приладів. 29. Газета “Високий
Замок”  (ініціювала)  конкурс  для  читачів.  30.  “Високий  Замок”  (оголосив)  конкурс  для
читачів. 31. Багато студентів (працює) і (вчиться). 32. Цю пропозицію ( підтримала) більшість
присутніх. 33. Група студентів (взяла) участь в експедиції. 34. Професор зі студентами добре
(підготувалися) до зустрічі з відомим науковцем. 

4. Виправте речення із неправильно вжитими дієприслівниковими зворотами.
1.  Коли  я  закінчив  університет,  мене  призначили  на  посаду  асистента  кафедри

інформаційних  систем.  2.  Усі  формули  поділили  на  групи,  оскільки  взяли  за  основу  ці
критерії.  3.  Коли  він  виконав  це  завдання,  його  попросили  зробити  наступне.  4.  Коли
присутні  обговорювали  проблему,  думки  майже  всіх  збіглися.  5.  Коли  ми  обговорювали
проблему, у нас виникли деякі пропозиції. 6. Мені потрібно ввести дані тоді, коли я проведу
анкетування (якнайшвидше). 7. Якщо зважати на світовий досвід, то основою реформування
системи  освіти  має  стати  удосконалення  інформаційно-ресурсного  забезпечення  освіти  і
науки. 8. Коли він повернувся з-за кордону, йому захотілося перейняти європейський досвід.
9. Мій  світогляд  змінився  тоді,  коли  я  прочитав  цю  книгу.  10.  Викладач  допустив  до
складання заліку тоді, коли було принесено реферат. 11. Матеріал запам’ятовується краще
тоді,  коли  пишуть  конспект. 12.  колеги  продовжували  співпрацювати  навіть  тоді,  коли
перебували в різних куточках планети. 13. Мені потрібно якнайшвидше зібрати матеріал та
на його основі написати реферат.  14. Після закінчення перевірки документів було складено
акт. 15. Коли студент зайшов до аудиторії, у нього не було зошита. 16. коли він приніс цю
книгу, йому дозволили взяти іншу. 17. Після складання зимової сесії на вас чекає чудовий
відпочинок. 

Література

Вознюк  Г.  Л.  Українська  мова  (за  професійним  спрямуванням)  :  навч.  посібник-
практикум  /  Г.  Л.  Вознюк,  С.  З.  Булик-Верхола,  І.  П.  Василишин,  М.  В.  Гнатюк,
І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с. 



Волощак  М.  Неправильно  –  правильно.  Довідник  з  українського  слововживання
[Електронний  ресурс]  /  М.  Волощак.  –  Режим  доступу  :  http://nepravylno-
pravylno.wikidot.com/

Мацюк  З.  Українська  мова  професійного  спілкування  :  навч.  посібн.  /  З.  Мацюк,
Н. Станкевич. – 4-те вид.– К. : Каравела, 2012. – 352 с.

Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посібник. –
3-тє вид. / О. Микитюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 440 с. 

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – 4-те
вид., доповн. – К. : Либідь, 2011. – 272 с.

Фаріон  І.  Д.  Мовна  норма:  знищення,  пошук,  віднова  (культура  мовлення  публічних
людей): [монографія] / І. Д. Фаріон. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 332 с.

Українська мова за професійним спрямуванням
Механіко-математичний факультет, ІІІ курс

Лектор – доц. Чучвара А. П.
Практичне заняття № 8

Культура писемного фахового мовлення. 
Документ – основний вид писемного ділового спілкування.

Науковий текст як джерело отримання і поширення інформації

План
1. Документ, його функції. Класифікація документів. 
2. Вимоги до змісту і розташування реквізитів. 

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/
http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/


3. Особливості оформлення основних зразків документів.
4. Текст як форма існування наукового знання, особливості наукового тексту.
5. Різновиди наукових робіт: зміст, структура, вимоги до оформлення (наукова стаття, резюме
до наукової статті, курсова (дипломна, магістерська) робота).
6. Культура читання і сприймання наукового тексту (тези, анотація, конспект).

Практичні завдання

   1. Виправте помилки у поданих реквізитах заяви.

Ректору                                           
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
проф. Мельнику Володимирові Петровичу

студентки III курсу
механіко-математичного факультету
спеціальності “Механіка”  
Гаврилюк Ірини Олександрівни

Заява

У зв’язку з  працевлаштуванням прошу перевести мене з  денної  форми навчання на
заочну.

12.02.15 р. (Підпис)                                                 І. О. Гаврилюк
                                            

 Директорові
      Інституту математики НАН України 

           проф. Кузьменку М. П.
      
  Деркача Миколи Васильовича, 

              який проживає за адресою:
                                                                                     вул. Набережна 74, кв. 10, місто Київ, 03169

                                      тел. (+380 44) 234-53-30
Заява

Прошу  прийняти  мене  на  посаду  старшого  наукового  співробітника  відділу
обчислювальної математики.



До заяви додаю:
1. Диплом про вищу освіту.
2. Трудову книжку.
3. Особовий листок з обліку кадрів.

28.11.16 р.       (Підпис)

2. Знайдіть помилки у фрагментах характеристики. Виправте їх.
Характеристика

Федорович  Христини  Вікторівни,  студентки  факультету  прикладної  математики  та
інформатики  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка,  1996  року
народження, українки, освіта середня.

Федорович  Х.  В.  навчається  на  3  курсі  факультету  прикладної  математики  та
інформатики  за  спеціалізацією  “Системний  аналіз”.  Протягом  навчання  в  університеті
показала себе здібною студенткою.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі знання з усіх предметів. Постійно підвищує
свій професійний рівень, виступає з науковими доповідями на конференціях. Складає сесії на
відмінно.

Відповідальна, вимоглива до себе, доброзичлива, користується повагою серед товаришів
і викладачів факультету.

Характеристика призначена для подачі у студентський профком.

3. Виправте помилки у поданих реквізитах пояснювальної записки.
Викладачу кафедри української мови
НУ “Львівська політехніка”
доц. Кузьменкові О. П.

Пояснювальна записка

Я,  Коваль  Сергій  Володимирович,  студент  групи  ПМА-32,  не  з’явився  23  листопáда
2016 року  на  заняття  з  української  мови  (за  професійним  спрямуванням)  у  зв’язку  з
хворобою.

Медична довідка додається.

30 листопада 2016 р. (Підпис)                                          Коваль С. В.

4. Знайдіть помилки у фрагментах резюме. Виправте їх.

 Резюме

вул. Пилипа Орлика 40, кв. 31 тел. 240-50-42
м. Львів 790038 e-mail: tegliv@ukr.net

ЯРОСЛАВ ТЕГЛІВЕЦЬ

Мета:  заміщення  вакантної  посади  старшого  наукового  співробітника  відділу
аналітичної  механіки  Інституту  математики  НАН  України  з  умовою  професійного
вдосконалення і росту. 



Досвід:  вересень 2013 р. – дотепер – старший викладач кафедри механіки Львівського
національного університету імені Івана Франка.

Освіта:  2010–2013  –  аспірант  кафедри  механіки  у  Львівському  національному
університеті імені Івана Франка, механіко-математичний факультет,, канд. фіз.-мат. наук; 

2005–2010 – магістр спеціальності “Механіка” на механіко-математичний факультеті у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Особисті відомості: 1988 року народження,  маю доньку 5 років, українець.

5. Виправте запропоновані висловлювання:
Здобути освіту; Провідна організація; Галузь (сфера) науки; Напиши заяву директорові

Іванові  Петровичу Коваленкові;  Ці  помилки трапляються  часто;  Автобіографія  потрібна?;
Дисертант на цю темі має декілька статей; Розумний фахівець;;  Сповна заслуговує; Ваше
службове  становище;  Ви  працюєте  (ким?  Чим?)…;  Скласти  повноваження;  Подати
документи;  У  службових  справах  директор  приймає  після   третьої  години  (по  третій);
Директор прийде о пів на другу; Секретар пішов у службових справах; Працюємо за таким
графіком;  Ми  дуже  завантажені  роботою;  Погодинна  оплата;  Список  працівників;  Мене
викликають  до  начальника  (керівника);  Я  вже  влаштувався  на  роботу;  Напишіть  таке
оголошення;  потрібно  (слід)  перекласти  оголошення  на  українську  мову;  Редакція
перепрошує  (просить  вибачити);  Брати  до  відома;  Вирішувати;  Брати  до  уваги; Довідка;
Витяг  з  протоколу;  Пояснювальна  записка;  Доручення;  Подання  документа;  Його  підпис
засвідчено; У документ входять важливі відомості; У звіті трапляються прорахунки.

6.  Ознайомтеся зі  статтею,  яку надіслано окремим файлом.  Складіть  за  текстом
статті анотацію, резюме, тези. Зробіть бібліографічний опис.

7. Виправте запропоновані висловлювання:
дисертація; вартий уваги; праця вийшла друком; дуже цікавий; започаткувати; домогтися

результатів; цілком заслуговує; через обставини; мало того, навіть, щобільше; для наочності;
ставити питання, запитувати; цілком залежний від...; і так далі; на засадах, основах; хибне
обчислення; не має ніякого значення; такі факти; не вадило б; не дивина; той самий; ні за
яких  умов;  завдання  найбільшої  ваги;  порушувати  проблему;  мати  на  меті;  насамперед;
відповідно до того як; принаймні; щодо; є спробою; перш за все;

лише для  студентів; виносити подяку; правильно говорити;  влаштовувати справи;
грати роль (у певній справі);  це не має ніякого значення; досягти успіхів; примушувати
щось  зробити; університет  розташовується; трапляються помилки; заважати на  парі
комусь; підсумувати; приходити у деканат; нав’язати своє бачення; наполягати на рішенні;
вулиця  має ім’я;  перемогти;  пощастити у  певній  справі;  запобігти помилці;  докласти
зусиль;  залучати до роботи;  підсумувати;  триває навчання;  виносити подяку;  присвоїти
звання.
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