Теоретичні основи ділової української мови
План:
	Українська мова – національна мова українського народу. Норми сучасної української літературної мови.

Комунікативні ознаки мовлення. Мовленнєвий етикет.
Діловий етикет.
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	Найвищою формою організації суспільства – є нація, однією з основних ознак якої є мова. Національна мова українського народу – українська.

Правовий статус української мови в України сьогодні визначає Конституція України: ст. 10 «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України…». Статусу й функціонуванню державної мови на території України присвячені й інші законодавчі документи: Закон про мови (1989 р.), Закони: «Про освіту», «Про видавничу справу», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, Закон про вищу школу, Національна доктрина розвитку освіти в Україні ХХІ ст., Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної (квітень 2019 р.), що набув чинності 16.07.2019 р.; Концепція державної мовної політики тощо.
У цих документах особлива увага приділяється вживанню української мови в актах державної влади, судочинстві, міжнародних документах, у різних галузях виробництва, освіти та культури. Розширюється сфера функціонування усного ділового мовлення. Уміння спілкуватися українською мовою допомагає оволодіти мовою професії, підвищує ефективність праці та професійної діяльності. Майбутній фахівець повинен уміти створювати власні висловлювання, знати правила ведення документації у своїй професійній діяльності, користуватися словниками, добирати відповідні терміни з фаху, дотримуватись норма сучасної української літературної мови.
Норми літературної мови – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними і зразковими на певному історичному етапі. Їм притаманні системність (наявні на всіх рівнях мовної системи), історичною зумовленістю, соціальною зумовленістю, стабільністю.
Типи норм: 
	Орфоепічні – норми правильної вимови звуків, звукосполучень. Передбачають врахування правил чергування голосних і приголосних у словах: спокій – спокою; подовження: знання, весілля; уподібнення: радити – раджу, сидіти – сиджу; спрощення: важкі для вимови [стн], [ждн], [здн], [стл], [рдц], [лнц], [рнч] спрощуються: вісник, тижневий, виїзний, серце сонце тощо.

До орфоепічних норм належать тверда вимова шиплячих: чай, Польща; дзвінкі приголосні в кінці слова або складу не оглушуються: гриб, лід; голосний о ніколи не наближується до а: вода, молоко; звуки [дж], [дз] вимовляються злито: джерело, дзвін; приголосний [р] вимовляється твердо в кінці складу та слова: звір, комар; м’яка вимова звука [ц] у кінці слова: хлібець, стілець (крім окремих слів іншомовного походження типу шприц, палац, паяц); вимова звуку [ґ]: ґанок, ґніт тощо.
	Акцентуаційні – норми правильного наголошування: нови́й, кажу́, по́друга, спи́на, сере́дина.
	Лексичні – норми вживання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні і словосполученні. Наприклад: навчальний (а не учбовий); наступний (а не слідуючий); протягом (а не на протязі); брати участь (а не приймати участь).
	Граматичні – норми, серед яких:

морфологічні – правильне творення і вживання слів та їх форм: уживання паралельних закінчень іменників у давальному відмінку: директору та директорові; вживання закінчень кличного відмінка: пане, Ганно; чоловічі прізвища на -ко, -ук відмінюються: Шевченка, Горбатюка та под.;
синтаксичні – правильна побудова словосполучень і речень: побудова словосполучень, побудованих на основі зв’язку керування: притаманна творам (а не для творів), сповнений гордості (а не гордістю); уживання сполучників: на замовлення (а не по замовленню), згідно з наказом (а не згідно наказу); побудова речень із дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, підрядними реченнями тощо.
	Стилістичні – норми вживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного забарвлення та стилю мовлення: моя біографія (а не моя автобіографія), обличчя – морда – пика (від ситуації спілкування та стилю мовлення).

Правопи́сні: 
	орфографічні (норми написання слів);

пунктуаційні (норми вживання розділових знаків);
графічні (норми передавання звуків і звукосполучень на письмі).
Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, а висока мовна культура є свідченням культури думки. Щоб говорити і писати правильно, треба добре знати всі розділи мовної системи. А щоб говорити і писати добре, треба вміти відбирати в конкретній ситуації спілкування найбільш вдалі, доречні мовні засоби-слова, словосполучення, речення.

	До комунікативних ознак мовлення належить ціла низка критеріїв, про які вже йшлося під час вивчення інших навчальних дисциплін. Тому згадаємо їх дуже стисло.

Правильність, що характеризується нормативністю.
Чистота – вимагає доречного вживання та застосування канцеляризмів та професіоналізмів, іншомовних слів, термінів тощо. Про чистоту мовлення свідчить відсутність суржику, який може охоплювати усі мовні рівні: оди́надцять (замість одина́дцять), ноль (замість нуль); я рахую, по дорозі (замість я вважаю, дорогою) тощо.
Точність – передбачає вживання значень слів, словосполучень і речень таким чином, щоб вони були однозначно сприйняті адресатом мовлення. У тексті документа допускається подвійне тлумачення слів.
Логічність – передбачає смислову послідовність матеріалу та чіткість його викладу. Логічне мовлення формується на основі:
	навичок логічного мислення, спрямованого на накопичення знань та передачу їх співрозмовникові;

знання мовних засобів, якими можна оформити думку;
володіння технікою смислової зв’язності, тобто логікою викладу.
Доречність – передбачає вміння вибрати вдалу форму спілкування, інтонаційну тональність, лексичні засоби, що найкраще підходять для неї, враховувати, з ким і де, з якою метою ведеться ділова зустріч, нарада, ділова бесіда, телефонна розмова.
Важливим є мовленнєвий етикет, тобто правила, що регулюють мовну поведінку. У процесі суспільного розвитку багаторазового використання мовленнєвий етикет закріпився у стійких виразах, формулах спілкування. Це тематичні об’єднання різних за структурою мовних одиниць (слів, словосполучень, речень) на ознаку привітання, подяку, вибачення, побажання, прощання тощо.
Мовленнєва етика – правила мовленнєвої поведінки, що ґрунтуються на нормах моралі, національно-культурних традиціях, психології учасників спілкування. Етикет спілкування – явище загальнолюдське, водночас йому притаманні етнічні риси (пов’язані з національним характером народу, ментальністю, рівнем культурно-цивілізаційного розвитку тощо. Зокрема мовленнєвий етикет українців свідчить про їх побожність, шану до батьків, до жінки, демократизм, емоційний естетизм, делікатність тощо.
Етикет у поведінці людей і в мовленні нації історично змінний. Деякі формули ввічливості, які були звичними протягом кількох десятиліть, тепер вийшли з ужитку. За етикетними формулами часто можна визначити вік мовця, його професію. Одним із джерел вивчення мовленнєвого етикету є листи. Зразки звертань, привітань українського народу знаходимо в епістоляріях Лесі Українки, Тараса Шевченка, Панаса Мирного, Івана Франка та ін. Значною мірою позначені впливом етикету тости, запрошення, привітання, прощання.
Особливого значення для початку відповідної комунікації мало звертання – своєрідний вступний акорд подальшої розмови, який задає тональність і відповідний стиль, а для продовження та закінчення комунікативного акту певну роль відігравали особисті уподобання учасників комунікації, кожен із яких міг віддати перевагу відповідним етикетним вітальним чи прощальним формулам. У фактичному спілкуванні, що передбачало не стільки обмін інформацією, скільки підтримання добрих стосунків у мовленні близьких людей, у розмовах із дітьми, звертання часто супроводжувалися або замінялися перифразами, епітетами чи пестливими суфіксами (Андрійко, голубоньку, ластівочко тощо).
До емоційно нейтральних відносяться вигуки типу доброго дня, добривечір. Для старшого покоління властиві такі формули: здоровенькі були, ходіть здорові, доброго здоров’ячка. Переважно чоловічим є звертання моє шанування.
Такі етнопсихологічні риси українського народу, як лагідність, ввічливість, доброзичливість на мовному рівні знайшли вираження в етикетних формулах із морфемами добр-: добрий ранок, добродію, люди добрі; ласк-: ласкаво просимо, з Вашої ласки. Найпоширеніші формули прохання-пробачення: даруйте, простіть, прошу пробачення, мені шкода тощо.
Підтримання культурної атмосфери спілкування, бажання не засмутити, не образити співрозмовника, не викликати у нього дискомфорту зобов’язували мовця добирати евфемізми: померти – залишити це світ, піти з життя. У традиціях українського мовного етикету забороняється про присутніх говорити в третій особі (він, вона, вони). Делікатність і тактовність як національні риси українців не дозволяли під час зустрічі ставити прямі питання: куди йдете? Натомість українці вживали форми: Чи далеко зібралися? Куди доля провадить?
До мовленнєвого етикету відносилися віншування з приводу свят, родинних урочистостей, гостини. Звертання на «ти» - «ви», теж були дуже регламентовані. Неодруженого чоловіка, незалежно від віку, називали на «ти». Лише одруження підвищувало статус парубка до вшанування на «ви». Інколи вважають, що «ти-спілкування» - це вияв духовної близькості людей, спроба інтимізації стосунків. Отже, зміна соціального статусу спричиняла зміну етикетних формул звертання до певного індивіда.
Через історичні зміни суспільних формацій відбуваються помітні зрушення і в правилах мовленнєвого етикету. Зокрема у формулах звертань, особливо офіційних, слово «товариш» донедавна була чи не єдиним узвичаєним звертанням в офіційній сфері. На сьогодні все частіше в активний словник повертаються слова добродій, добродійка, пан, пані.
Ім’я, по батькові, прізвище – атрибути людської тотожності, а водночас етикетні одиниці. За українським мовленнєвим етикетом прийнято поєднувати ім’я з прізвищем, тобто уживати двокомплектну формулу. Зафіксовані такі найменування з ХІІ ст. Леся Українка вважала вживанням ім’я по батькові «чуженародним звичаєм величання».
Відтак мовленнєвий етикет кожного народу зазнає впливу культур, звичаїв, традицій інших народів, у результаті чого творяться нові етикетні формули на основі типових моделей української мови, інших слов’янських та неслов’янських мов, а отже, збагачуються та розширюються лексичні й функціональні можливості мовленнєвого етикету нашого народу.
Сьогодні вибір певної одиниці формули ввічливості залежить від: ситуації; професії; соціального статусу; статі; освіти; віку.

	Діловий етикет – невід’ємна складова корпоративної культури. Діловий етикет життєво важливий для створення гармонійного ділового середовища. Він не менш важливий, ніж професійні знання та вміння для отримання бажаної роботи та для досягнення успіхів у просуванні кар’єрною драбиною. Наведемо слова Джона Рокфеллера: «Я заплачу за вміння знаходити спільну мову з людьми більше, ніж за будь-яке інше вміння». Очевидно, що вміння знаходити спільну мову з іншими людьми передбачає знання і використання норм та правил ділового етикету.

Етикет – це набір традиційних, але змінюваних із часом норм поведінки, основою яких є доброзичливість. Ключовим принципом хороших манер є вдумливе врахування інтересів та почуттів інших людей. Етикет дає схему, за якою люди діють у кожній конкретній ситуації. Знання норм ділового етикету допоможуть вам:
	впевненіше почувати себе під час пошуку роботу;

одягатися відповідно до ситуації;
встановлювати, підтримувати і розвивати ділові зв’язки, контакти;
ефективно спілкуватися з колегами та діловими партнерами;
уникати конфліктів на робочому місці та вирішувати їх у разі виникнення;
мати кращі ділові відносини з начальством;
відповідно вести себе під час ділових сніданків, ланчів, а також на вечірніх ділових та світських заходах. 
Найпоширеніші помилки поведінки у робочих ситуаціях:
	Невміння представитися, привітатися та адекватно спілкуватися: вітатися без рукостискання; неадекватне, непрофесійне рукостискання (занадто м’яке або тверде), представлення присутніх у невідповідній (до їх посад і статусу) послідовності, вибір непідходящих тем для неформальної бесіди (небажані теми: проблеми вашого або чужого здоров’я; доходи, вартість речей; чутки; неадекватні жарти; проблеми релігії; питання політики, соціального життя, які викликають суперечності). Прийнятними (і безпечними) для неформальної бесіди є теми: погода; спортивні події; подорожі; книжки; мистецтво; хобі та захоплення; відпочинок; спільний досвід у певній області тощо.
	Неадекватне, невідповідне мовлення.Сюди належать: використання безособових привітань та зменшених форм імен; вживання грубих слів; неправильна вимова чужих імен/прізвищ. Ось декілька рекомендацій під час представлення.

	Першою представляють особу, яка обіймає вищу посаду або є більш важливою. Наприклад: пане директору дозвольте представити Вам пана Хоменка, нового співробітника відділу…(тобто представляємо підлеглого начальнику, вказуємо не тільки ім’я/прізвище, але й соціальну роль та професійний статус).
	Називаємо ім’я кожної особи чітко і зрозуміло.
	За можливості додавати коротку ділову та коректну інформацію про кожного. Наприклад: …Він нещодавно повернувся із закордонного стажування…

	Невідповідний одяг та зовнішній вигляд: спортивне взуття до ділового костюма; закоротке і надто вузьке вбрання; надмірна кількість прикрас та парфумів.

Неповага до часу інших: запізнення на зустрічі, непідготовленість до них; відволікання на новий дзвінок.
Непрофесійне ведення телефонних розмов: залишення без відповіді дзвінків; тримання співрозмовника «на лінії» довше, ніж того вимагає ситуація; непредставлення особі, яка відповіла на дзвінок; вживання їжі та напоїв під час розмови.
Невміння слухати співрозмовника: переривання співрозмовника або обривання його на півслові, уникання погляду в очі; невідповідні рухи; міміка та вирах обличчя.
Неповага до робочого місця/простору інших, невміння співкористуватися офісним обладнанням: втручання у чужий робочий простір (класти речі на чужий робочий стіл; у відсутності господаря кабінету переглядати матеріали на столі або полицях/шафі); непоповнення паперу в копіювальній машині та факсі після користування ними; неприбирання за собою після короткої перерви у куточку відпочинку (залишати брудну чашку…).
Погані манери за столом: ділова їжа вимагає адекватної поведінки за столом, правильного користування столовими приборами, вміння замовити їжу та напої (і правильно її з’їсти) тощо.
До загальноприйнятих норм ділового етикету можна віднести такі правила:
	Говоріть так, щоб Ваша розмова була приємна кожному.

Говоріть те, що може бути цікавим для інших.
Під час спілкування враховуйте вік, стать, характер, настрій людини.
Не виявляйте під час розмови свого поганого настрою.
Не розмовляйте без потреби дуже голосно.
Не перебивайте того, хто говорить.
За потреби попросіть вибачення.
Вживайте слова ввічливості та доброзичливості: «будь ласка», «прошу вибачити», «радий Вас бачити», «дякую» тощо.
Не втручайтесь у розмови невідомих Вам людей.
Не вживайте слів, значення яких ви не розумієте.
Не вживайте без потреби іншомовних слів.
Не говоріть при присутніх «він» або «вона» - це негарно; називайте їх на ім’я.
Не відповідайте на запитання запитанням. Це образливо для співрозмовників.
Не смійтеся удавано, якщо Вам не смішно; не робіть здивований вигляд, якщо Ви не здивовані. Поводьтеся природно, бо все фальшиве справляє неприємне враження.
Не зловживайте жестами. Намагайтеся думки висловлювати словами.
Спілкуйтеся так, що співрозмовник відчував, що Ви ставитеся до нього доброзичливо і шанобливо.
За умов умілого володіння та врахування цих складових мовець має більше можливостей досягти поставленої мети.
Тема: Усне професійне мовлення

План

Міжперсональне та публічне спілкування: 
1.1 Спілкування в колективі.
1.2. Службова бесіда.
1.3. Прийом відвідувачів.
1.4. Ділові засідання (наради).
1.5. Службова телефонна розмова.
	Типи і форми професійного спілкування

2.1. Монологічне та діалогічне спілкування
2.2. Прямоконтактне і посередньоконтактне спілкування
	Невербальні компоненти спілкування (оптичні, акустичні та кінетичні)


Основою будь-якої мови є живе розмовне мовлення. Мовлення – це процес добору і використання засобів мови для спілкування з іншими членами певного мовного колективу. Мовлення є формою існування живої мови, у мовленні мова функціонує, розвивається.
Порівняно з писемним мовленням усне є мовною творчістю, імпровізацією; воно значно емоційніше й експресивніше, ніж писемне.
У межах усного мовлення розрізняють два типи:
	Розмовно-літературне мовлення, тобто усне літературне мовлення.

Розмовно-фамільярне мовлення — мовлення, яке містить позанормативні елементи (жаргонізми, діалектизми тощо).
Усне професійне мовлення належить до першого типу. Це розмовно-літературне мовлення людей у процесі виконання ними службових обов’язків.Усне професійне спілкування передбачає всілякі способи взаємодії між співрозмовниками за допомогою вербальних (словесних) і невербальних (поза, жести, міміка, одяг, знаки, символи) засобів.
Залежно від форми і ситуації усне професійне спілкування подялють на міжперсональне (нарада, прийом відвідувачів) та публічне (виступ на конференції, мітингова промова).
Міжперсональне спілкування 
Спілкування в колективі. Усвідомлення своєї ролі в колективі лежить в основі самооцінки особи, її самоповаги. Щоб правильно поводитися, кожен працівник повинен знати свою реальну роль і місце в колективі, критично оцінювати себе і на цій підставі будувати правильні стосунки з іншими членами колективу.
Першою етичною вимогою у стосунках колег є вимога поваги і доброзичливості: ніколи не можна висловлювати, проявляти неповагу один до одного. Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то: вказуйте на помилки лише віч-на-віч, уникайте прямої критики, робіть це по-дружньому, покажіть та розкажіть, як правильно було б виконати певне завдання, попросіть вибачення за зроблене зауваження, особливо тоді, коли людина старша за вас віком або незнайома.
В основі правильних стосунків керівника і підлеглого лежить авторитет керівника, який забезпечується такими етичними факторами, як сумлінність, прекрасне знання своєї справи, принциповість, повага до людей, турбота про них, індивідуальний підхід до людей. Керівника визначають такі риси, як принциповість (уміння активно відстоювати свою точку зору), діловитість (ділове, вміле керування), оперативність (швидка і своєчасна реакція на події, правильна поведінка у колективі під час розв’язання найскладніших завдань, обізнаність із життям, справами, проблемами колективу). Керівник, безперечно, мусить бути особистістю-лідером, умілим організатором і тонким аналітиком, людиною слова і фахівцем справи. Окрім цих якостей, керівник іще:
- завжди знає імя та імя по батькові своїх працівників;
- завжди вітається з усіма;
- не “зганяє” злість на інших, коли винен сам;
- не підвищує голос під час розмови;
- не нагадує підлеглому безліч разів про зроблену ним помилку, не визнаючи своїх помилок;
- довіряє своїм працівникам;
- цінує їх час і не відволікає від роботи якимись дрібницями;
- по можливості відгукується на прохання особистого характеру;
- дає завдання підлеглим у ввічливій формі;
- знає всі дрібні вади своїх підлеглих (а також власні) та враховує їх у повсякденному житті.
Службова бесіда – це один із різновидів ділової бесіди, дієвий чинник установлення контакту, з’ясування непорозумінь, розв’язання проблем, залагодження конфліктів тощо. На основі практики вироблені певні правила ведення службової бесіди керівника з підлеглим, які слід знати:
- зазделегідь повідомити підлеглого про службову бесіду та її тему;
- мати конкретну мету (почути зізнання, заспокоїти), проінформувати тощо;
- укласти план службової бесіди;
- продумати час і місце службової бесіди;
- бути щирим і ґречним у питаннях та намірах;
- бути уважним у вислуховуванні відповідей, заперечень;
- обрати правильний тон спілкування і манеру;
- тактовно завершити службову бесіду, досягнувши поставленої мети;
- дотримуватися конфіденційності щодо отриманої інформації.
Запрошений на бесіду працівник повинен дотримуватися наступних правил:
- бути пунктуальним;
- мати охайний, діловий вигляд;
- дотримуючись субординації, уважно слухати співрозмовника;
- не уникати погляду шефа;
- чітко і лаконічно формулювати відповіді чи запитання;
- після завершення керівником службової бесіди не продовжувати її.
Прийом відвідувачів. Прийоми умовно можна поділити: 
1. Прийоми, що проводять керівники та їх заступники (стосуються найпринциповіших питань діяльності організації).
2. Прийоми, що проводять керівники структурних підрозділів і працівники цих підрозділів (мають на меті вирішення часткових, поточних питань).
Частота прийому залежить від характеру діяльності підприємства, від конкретних умов виробництва й управління ним. Графік прийому доводиться до відома усіх працівників (його можна порушувати лише у разі невідкладних питань). Час прийому суворо регламентується, тому записуватися на нього слід зазделегідь
Ділові засідання (наради). Ділове засідання – зібрання членів колективу, представників організації, на якому розглядаються суттєві питання підприємства, установи, організації. Перевагою наради порівняно з іншими формами управління є те, що за мінімум часу невелика кількість працівників у результаті оперативного й аргументованого обміну думками може розвязати складні питання та ухвалити узгоджене найоптимальніше рішення. Ділова нарада – це думка колективного розуму, спрямованого  вмілим керівником у потрібне русло на плідний кінцевий результат. Проблема, яка виноситься для обговорення на нараду, може мати будь-який характер: організаційний, виробничий, дисциплінарний, інформаційний тощо. Оптимальна кількість учасників наради – 10-12 осіб.
Наради поділяються на такі види:
1. Інформаційна (директивна або інструктивна) – учасники знайомляться з новими даними, положеннями, постановами для наступного їх обговорення.
2. Диспетчерська (оперативна) – охоплює всі стадії процесу управління: збір інформації, її переробку і прийняття рішень. Для цього використовують телефон, селектор, радіо, компютерну мережу.
3. Дискусійна (полемічна) – дає можливість обговорити різноманітні альтернативні питання діяльності організації, передбачає вільний виклад думок, гіпотез, версій, припущень тощо.
4. Виробнича (службова) нарада планується на другу половину дня – на кінець робочого дня або відразу після обідньої перерви. Дає можливість керівникові одержувати необхідну інформацію для здійснення управлінської діяльності, швидше доводити конкретні завдання до безпосередніх виконавців. 
Засідання й наради громадських обєднань, комісій та ін., як і будь-яка інша робота, проводяться лише у позаробочий час.
Підготовка наради включає визначення тематики, порядку денного, завдань наради, приблизного складу учасників, дати й часу початку наради, підготовку доповідей й проекту рішень, підготовку приміщення.  Проект рішення (ухвала) або готується заздалегідь спеціально обраною комісією, або формулюється головуючим. Учасники наради обговорюють проект, вносять пропозиції та доповнення.
Хід наради протоколюється секретарем, а виконання прийнятих постанов контролюється призначеними відповідальними.
Загалом наради дають керівникові додаткові можливості для оцінювання співробітників: їхніх професійних здібностей; їхньої готовності розвивати цікаві ідеї, виявляти ініціативу у вирішенні поставлених завдань; їхнього уміння захищати власну думку.
Наради дають можливість підлеглим здобувати вміння вирішувати важкі питання; вивчати стиль роботи менеджера; більше втягуватися у виробничі процеси; активізувати індивідуальний пошук для розв’язання проблем. Співробітник має на нараді можливість, яка з’являється в нього рідко: розвивати перед керівником власні думки, виявити свої здібності у відкритій дискусії та розвивати конструктивні думки в галузях, що виходять за рамки обов’язків.
Для нарад характерні різні види доповідей. Доповідь ділова містить виклад певних питань із висновками і пропозиціями. Інформація, що міститься в доповіді, розрахована на підготовлену аудиторію, готову до сприйняття, обговорення та розвязання визначених проблем. Доповідь звітна містить обєктивно висвітлені факти та реалії за певний період життя й діяльності керівника, організації чи її підрозділу тощо. У процесі підготовки до звітної доповіді доповідач мусить чітко окреслити мету, характер і завдання, до кожного положення дібрати аргументовані факти, вивірені цифри, переконливі приклади, влучні й доречні цитати, комп’ютерні презентації тощо. Після обговорення, доповнень і коректив доповідь схвалюють зібранням. Далі ухвалюють остаточне рішення як програму майбутніх дій на подальший період.
Службова телефонна розмова. Це специфічний вид усного мовлення, оскільки співрозмовники не бачать один одного. Вдала відповідь телефоном, як і адекватне рукостискання, служить для того, щоб якнайкраще представити себе іншій особі відповідно до норм загальноприйнятого протоколу
Службова телефонна розмова складається з трьох частин:
1. Момент установлення звязку. Відповідати на дзвінок слід без затримки, після одного-двох сигналів, що свідчитиме про Вашу відповідальність. Розпочинаючи розмову, слід назвати своє прізвище, імя, по батькові, назву установи або організації, де Ви працюєте. Попросити до телефону того, з ким ви маєте на меті вести розмову.
2. Виклад справи повинен бути чітким, лаконічним; фрази короткими (легше сприйматимуться на слух); по можливості робити паузи, щоб почути підтвердження зрозумілості викладу. Спочатку варто запитати, чи є у співрозмовника достатньо часу для бесіди.
3. Закінчення розмови. Ініціатива завершення розмови відповідно до ситуації належить тому, хто зателефонував; старшому за віком співбесіднику; жінці. Завершуючи розмову, неодмінно попрощайтеся, нетактовно класти слухавку, не дочекавшись останніх слів вашого співрозмовника.
У кожній телефонній розмові чітко розмежовані комунікативні ролі співрозмовників: той, хто телефонує, повідомляє (адресант) і той, хто приймає повідомлення (адресат, абонент), хоча можлива й участь третьої особи – посередника (секретаря, диспетчера, оператора чи ін.), який допомагає встановити контакт. 
До службової телефонної розмови слід зазделегідь підготуватися, а саме:
- укласти чіткий план спілкування (порядок питань, які б ви хотіли поставити адресатові);
- мати поряд допоміжний матеріал (довідкові, цифрові дані, списки та ін.);
- мати де і чим зафіксувати додаткову інформацію (органайзер, блокнот, планер, ручка, ноутбук, планшет).
Оскільки специфіка телефонного спілкування виключає допоміжні невербальні засоби, співрозмовникам потрібно якомога вимогливіше добирати й висловлювати потрібні слова, фрази, користуючись лише голосом. Визначальними у цьому випадку будуть швидкість, чіткість, розбірливість, інтонація, наголос, пауза та інші складники культури усного мовлення.
Типи і форми професійного спілкування
Усне спілкування може бути монологічним і діалогічним.
Монолог передбачає усне висловлювання однієї людини: “я” як той, хто говорить, відносно довгий час не залишає цієї своєї комунікативної ролі. Він має різну тривалість – від одного речення до великого за обсягом висловлювання (публічний виступ). Монолог може бути висловлений експромтом, але може готуватися, продумуватися й записуватися (лекція, доповідь). Він характеризується розгорненістю, доказовістю, граматичною правильністю. Монологічне спілкування не терпить монотонності, надмірної жестикуляції, які часто стають великим недоліком. 
Найбільш поширеними у мовній практиці є такі композиційні форми усного монологічного спілкування, як інформація (на суспільно-політичні теми), “побутова” розповідь (про себе, свою групу, свого товариша, побачене, проведений день); критичні виступи (на зборах студентського колективу, на нарадах); агітаційні виступи, звіти (із закликом взяти участь у певному заході); дискусійні виступи (у зв’язку з обговоренням певної проблеми, події, художньої книги чи методичного посібника, фільму); повідомлення й доповіді (на теми, пов’язані з вивченням програм і підручників) для вищої школи; приватні виступи (на урочистих зборах, зустрічах, нарадах) та ін. 
Діалог – це безпосереднє спілкування двох і більше людей у формі розмови (бесіда, телефонна розмова, прийом відвідувачів). Діалогічне спілкування завжди мотивоване, оскільки містить у собі прохання чи наказ, передачу повідомлення чи висловлення почуттів. Мотив керує поведінкою партнерів у спілкуванні. Таке мовлення здебільшого відбувається в умовах конкретної ситуації і супроводжується невербальними засобами.
Сьогодні спілкування також може відбуватися в умовах, коли співрозмовники перебувають на значній відстані один від одного. У зв’язку з цим у лінгвістичній науці воно ділиться на прямоконтактне (публічні виступи, промови, доповіді, лекції, розповіді, ділові (офіційні) бесіди, наради тощо) та посередньоконтактне (різноманітні форми монологічного мовлення на радіо, телебаченні, коли зв’язок промовця зі слухачами односторонній).
Із точки зору кількості учасників розрізняють міжособистісне й масове спілкування. Міжособистісне – це телефонна розмова, бесіда; масове – публічний виступ, промова, лекція, доповідь. Масова комунікація вимагає особливої уваги до правил, норм лексичного, морфологічного, синтаксичного та стилістичного вибору форм висловлювання.
Усне спілкування може бути безпосереднім і опосередкованим, залежно від наявності чи відсутності якого-небудь опосередкованого “апарата”. Поняття безпосереднього спілкування пов’язане з контактним мовленням. Це – бесіда, спілкування в колективі, наради, прийом відвідувачів, усне оголошення, розповідь тощо. До видів опосередкованого спілкування відносять телефонну розмову.
Кожен із наведених видів передбачає дотримання відповідних етичних норм і правил спілкування. Людина може по-різному ставитися до свого співрозмовника, але етикет у поєднанні з почуттями власної гідності та самоповаги не дозволяє їй відкрито висловлювати негативні оцінки чи іншим чином виявляти суб’єктивне ставлення. На сьогодні науковцями розроблено основні постулати безконфліктного спілкування: 
1. Постулат семантичного зв’язку (наявність спільної теми).
2. Новизна інформації у викладі точок зору.
3. Уникнення зайвої деталізації.
4. Постулат детермінізму (знання причинно-наслідкових відношень, явищ, подій).
5. Постулат тотожності (наявність спільної вихідної точки зору для обох співрозмовників) .
6. Обізнаність із минулим.
7. Прогнозування майбутнього.
8. Істинність у словах і діях, словах і реаліях.
Дотримуючись цих постулатів спілкування, співрозмовники завжди дійдуть згоди та порозуміються.
Ділове спілкування складається із певних фаз: початкової, основної та завершальної. 
Початкова фаза – встановлюються вихідні контакти, налаштованість на спілкування, орієнтація в ситуації. Основна фаза – реалізація послідовності дій: встановлення проміжної та кінцевої мети спілкування, виконання безпосередніх мовних, немовних та документальних контактів, аналіз вихідних та проміжних пропозицій, пошук узгоджених рішень, визначення перспектив спілкування. Завершальна фаза – формулювання підсумків ділової взаємодії, вихід із контакту, формування основ для подальшої взаємодії. 
Ділове спілкування здійснюється у двох формах: контакту та взаємодії. 
Контакт – це одиничний акт, у якому відсутня система узгодження дій партнерів стосовно один одного. Основу ж ділових взаємин партнерів складають не контакти, а їх взаємодія. 
Взаємодія (інтеракція) – аспект спілкування, що виявляється в організації людьми взаємних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності, досягнення певної, вигідної обом сторонам мети. 
Спілкування як комунікативна діяльність характеризується за допомогою поняття ”стратегія”. Під стратегією спілкування розуміють спільну схему дій учасників комунікативного процесу, спільний план досягнення мети, якої прагнуть співрозмовники. До того ж потрібно враховувати: мотиваційний (чи досягається мета під час спілкування одним суб’єктом чи обома), змістовий (комунікативні установки – гуманістичні або маніпулятивні) та процесуальний (характер конструювання спілкування – певне співвідношення між діалогом і монологом) компоненти стратегій спілкування. 


Загальні вимоги до усної форми української мови
(за професійним спрямуванням)
Усна форма спілкування повинна відповідати таким специфічним вимогам:
	ясність (недвозначність) у формулюванні думки;

логічність, смислова точність, чіткість, а звідси небагатослівність мовлення;
відповідність між змістом мовлення і мовними засобами;
відповідність між мовними засобами та обставинами мовлення, в яких відбувається спілкування;
адекватність мовних засобів стилеві викладу;
укладання природних, узвичаєних словосполучень, характерних мовленню; 
вдалий порядок слів;
різноманітність мовних засобів; 
самобутність, нешаблонність в оцінках;
ефективність мовлення, красномовство;
милозвучність, виразність дикції, відповідність між темпом мовлення, силою голосу та ситуацією мовлення.
Невербальні компоненти спілкування
До невербального спілкування відносяться такі чинники:
1. Оптичні – жести, міміка, поза, хода, контакт очей, одяг, косметика.
2. Акустичні – темп мовлення, тембр голосу, висота голосу, сила голосу, паузи, інтонація.
3. Кінетичні – дотик, потиск руки, поцілунок.
Міміка – це вираз обличчя, пов’язаний зі змінами положення м’язів навколо очей, рота.
Жести – це рухи тулуба, голови, рук або ніг. Природна жестикуляція зближує промовця зі слухачами і робить зміст виступу більш зрозумілим. Однак для цього жести повинні бути стриманими, м’якими, узгоджуватися з рухами всього тіла. 
Існують рівні, на яких можна жестикулювати:
	нижній рівень (від попереку вниз) – жести виражають думки і почуття, пов’язані з опором, несприйняттям;

середній рівень (між попереком і плечима) – супроводжують більшу частину виступу;
верхній рівень (від плечей угору) – жести супроводжують думки про високі ідеали.
Погляд – це контакт за допомогою очей. Встановлено, що розмовляючи, люди дивляться одне на одного в середньому 35-50% усього часу, протягом якого відбувається розмова. Зоровий контакт промовця з аудиторією має бути не меншим. Він потрібен для того, щоб визначити реакцію на свої слова. Звичайно, погляд – це сигнал, зміст якого можна визначити, беручи до уваги вираз обличчя та ситуацію.
Дистанція: інтимна зона (15-46 см), до якої дозволено проникати тільки тим особам, які знаходяться в тісному емоційному контакті з Вами (діти, батьки, подружжя, родичі); особиста зона (46 см – 1,2 м) – це відстань, що звичайно відділяє нас, коли ми знаходимося на офіційних прийомах та дружніх вечірках; соціальна зона (1,2 – 3,6 м) – відстань, на якій ми тримаємося від сторонніх людей; суспільна зона (більше, ніж 3,6 м) – відстань, на якій стоїть оратор від аудиторії. 
Рекомендації щодо використання невербальних засобів:
1. Пам’ятаючи, що людське обличчя, особливо очі, мають виняткову виразність, треба намагатися бачити слухача і стояти перед ним так, щоб і він бачив у доброму освітленні ваше обличчя.
2. У всіх ситуаціях живого спілкування слід залишатися природним, самим собою.
3. Жести, міміка мовця, зокрема лектора, учителя, повинні мати ознаки його індивідуальності, а не бути запозиченими у популярного артиста або іншого лектора, якому притаманний успіх.
4. Не варто, проте, і хизуватися індивідуальністю – не можна бути однаковим у різних ситуаціях спілкування, “культивувати” до самозамилування свою манеру говорити.
5. Мовлення повинно бути змістовним, яскравим та емоційним, але не варто “нав’язувати” слухачеві власних емоцій від мовленого – їх треба викликати у слухача, тому, читаючи, треба бути щирим і природним. У цьому полягає й естетика спілкування.
6. Природні можливості людського голосу, його тембр, темп мовлення у поєднанні з мімікою та жестами творитимуть виразність мовлення, якщо будуть підпорядковуватися усвідомленій меті спілкування і якщо текстові мовлення цілком віритиме його інтерпретатор.
7. Міміка і жести доповнюють мовлення, тому необхідно опановувати словникове, структурно-інтонаційне, акцентуаційне багатство мовлення.
8. Стриманість мовлення не повинна перейти у скутість.
9. Необхідно тренувати слух, щоб тонко відчувати і чуже, і власне слово.

Тема: Писемна форма ділової української мови

План
Документ як різновид ділових паперів. Жанрові різновиди документації.
Критерії класифікації документів.
Основні правила оформлення реквізитів документів.
Вимоги до мовного оформлення тексту документу.

Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) здобуває матеріальну форму реалізації в державних актах, законах, міжнародних угодах, деклараціях, статутах, інструкціях організацій та установ, в адміністративному й приватному листуванні, різновидах канцелярської документації – договорах, довідках, заявах, квитанціях, звітах, наказах, оголошеннях, посвідченнях, протоколах, розписках тощо. Отже, матеріальним носієм писемної форми української мови (за професійним спрямуванням) є документ.
Документ – (лат. – “навчальний приклад”, “доказ”, “свідоцтво”) – це засіб закріплення на спеціальному матеріалі (папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, диску, перфокарті, дискеті) інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності й розумової діяльності людини.
Термін уживається з ХVІІ ст., коли ним стали називати ділові папери, що мали правове значення. У подальшому розвинулися такі значення цього терміна:
1)	вузьке, побутове – паспорт, посвідчення;
2)	письмовий акт, здатний служити доказом юридичних стосунків або юридичних фактів, що спричиняють правові наслідки;
3)	матеріальний об’єкт, у якому міститься певна інформація;
4)	переносне, поширене, що може свідчити про що-небудь, підтверджувати його (витвір мистецтва, проект, фотографія, магнітофонний запис, креслення тощо).
Багатозначність терміна пояснюється використанням його в різних сферах діяльності. Для студента – це студентський квиток, для громадян – це паспорт, для історика – це першоджерело, для вчителя – засіб фіксації та передачі інформації. Однак спільною і найхарактернішою їх ознакою є можливість виступати джерелом інформації.
Офіційні (службові) документи залежно від сфери їх застосування та функціонування поділяються на управлінські, наукові, технічні (конструкторські, технологічні, виробничі та інші). 
Поняття “службовий документ” охоплює:
1)	директивні та розпорядчі документи (закони, постанови, рішення, накази та інші);
2)	адміністративно-організаційні документи (плани, листи, акти, звіти, протоколи тощо);
3)	документи, що фіксують особистий склад працівників (заява, автобіографія, паспорт);
4)	фінансову документацію;
5)	облікову документацію;
6)	документацію, що регулює міждержавні стосунки (конвенції, комюніке, ноти, меморандуми).
У процесі історичного розвитку сформувалися чотири жанрові різновиди документації:
	дипломатичний, що містить такі змістово-структурні види документації, як конвенції, комюніке, ноти, меморандуми, міжнародні угоди тощо;
	юридичний – використовується в юриспруденції (судочинство, дізнання, розслідування, арбітраж). Юридичний  підстиль офіційно-ділового стилю обслуговує й регламентує правові й конфліктні стосунки: між державою та приватними особами; між підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та приватними особами; між приватними особами. Він реалізується в актах, позовних заявах, протоколах, постановах, запитах, повідомленнях та інших документах;
	законодавчий, що композиційно і стилістично різнооформлений у таких видах паперів, як закони, укази, акти, конституції, статути;
	адміністративно-канцелярський, який охоплює директивні постанови, рішення, накази, розпорядження та матеріали поточного справочинства – угоди, договори, заяви, характеристики, доручення, розписки, оголошення тощо.

Адміністративно-канцелярська документація є найбільшою за обсягом, тому її поділяють на: планово-звітну, розпорядчу, облікову та епістолярну.
У суспільстві документ виконує такі специфічні функції.
Управлінська – документ є інструментом управління. Ця функція притаманна низці управлінських документів (планово-звітним, організаційно-розпорядчим та ін.), що спеціально створюються для реалізації завдань управління.
Правова – документ є засобом закріплення і змін правових норм та правовідносин у суспільстві; ця функція є визначальною в законодавчих та правових нормативних актах, що створюються з метою фіксації правових норм і правовідносин, а також будь-які документи, які набувають правової функції тимчасово.
Історична – документ є засобом закріплення історичних відомостей про розвиток суспільства. Цієї функції набуває певна частина документів лише після того, як вони виконають свою оперативну дієву роль і надійдуть до архіву на збереження.

Критерії класифікації документів
Основною класифікаційною ознакою конкретного документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої у ньому інформації до особи, структури, предмета або напрямку діяльності укладача чи адресата. Вирізняють такі види документів:
- за найменуванням (лист, автобіографія, заява, протокол тощо);
- за походженням:
а) службові (офіційні) – укладаються працівниками, які офіційно уповноважені від імені установи, закладу це робити, для вирішення службових питань;
б) особисті (приватні) – укладаються будь-якою особою для вирішення індивідуальних питань;
- за місцем укладання:
а) внутрішні – мають чинність у межах установи, закладу, де їх укладено;
б) зовнішні – є чинником або результатом спілкування з іншими організаціями, підприємствами, установами;
	за призначенням: 

а) щодо особового складу (автобіографія, резюме, характеристика);
б) організаційні (статут, положення, інструкція); 
в) розпорядчі (розпорядження, наказ, ухвала); 
г) довідково-інформаційні (довідка, протокол, телеграма, факс); 
д) обліково-фінансові (акт, доручення, розписка);
е) господарсько-договірні (договір, трудова угода, контракт);
- за напрямом:
а) вхідні – надходять до закладу, підприємства, організації;
б) вихідні – адресовані за межі установи, організації;
- за способом виготовлення, структурними ознаками (формою) і ступенем стандартизації:
а) стандартні (типові) – укладаються на трафаретних, бланкових паперах із захисними символами в суворо регламентованій послідовності (атестат, паспорт, диплом тощо);
б) нестандартні, нерегламентовані – документи, у яких певна частина готується заздалегідь (довідка, типові листи, інструкції тощо);
в) індивідуальні – укладають за загальними принципами, формою, але автор-укладач добирає та компонує мовні засоби залежно від конкретної ситуації (автобіографія, звіт, протокол тощо);
- за терміном виконання:
а) звичайні;
б) термінові – укладаються за визначеним зазделегідь терміном виконання, а також телеграми, телефонограми;
в) дуже термінові – зі спеціальною позначкою терміну;
- за ступенем гласності:
а) звичайні (несекретні) – для загального та службового користування;
б) секретні;
в) цілком секретні;
- за стадіями створення:
а) оригінал – основний вид документа, перший і єдиний його примірник, що має підпис керівника установи і у разі потреби завірений штампом і печаткою;
б) копія – точне відтворення оригіналу, на якому міститься помітка “Копія”;
в) виписка – відтворена частина документа;
г) дублікат – другий примірник документа, що видається при його втраті;
- за юридичною силою: 
а) справжні (чинні);
б) підробні;
	за технікою відтворення: 

а) рукописні;
б) відтворені механічним способом;
- за терміном зберігання:
а) тимчасового (до 10 років);
б) тривалого (від 10 років);
в) постійного.
Реквізити та формуляр документа
Текст документа оформляється за певними правилами з використанням реквізитів. До реквізитів належать (встановлено ДСТУ 2732):
01 – зображення Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим;
02 – зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування);
03 – зображення нагород;
04 – код організації;
05 – код форми документа;
06 – назва організації вищого рівня;
07 – назва організації;
08 – назва структурного підрозділу;
09 – довідкові дані про організацію;
10 – назва виду документа;
11 – дата документа;
12 – реєстраційний індекс документа;
13 – посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на яки дають відповідь;
14 – місце складання або видання документа;
15 – гриф обмеження доступу до документа;
16 – адресат;
17 – гриф затвердження документа;
18 – резолюція;
19 – заголовок до тексту документа;
20 – відмітка про контроль;
21 – текст документа;
22 – відмітка про наявність додатків;
23 – підпис;
24 – гриф погодження документа;
25 – візи документа;
26 – відбиток печатки;
27 – відмітка про засвідчення копії;
28 – прізвище виконавця і номер його телефону;
29 – відмітка про виконання документа і направлення його до справи;
30 – відмітка про наявність документа в електронній формі;
31 – відмітка про надходження документа до організації;
32 – запис про державну реєстрацію.
У різних видах документів склад реквізитів неоднаковий і залежить від змісту документа, його призначення і способу обробки. Кожен із них займає своє місце в документі, проте той самий реквізит у неоднакових документах розташовується по-різному. Склад обовязкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями: виконавці; розписка виконавця про одержання документа; хід виконання; додатки.
Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності, називається формуляром. Формуляр документа повинен містити всі необхідні для оперативної роботи відомості, що пришвидшує обробку документа. Розрізняють два основні види формулярів – із подовжним і кутовим розміщенням реквізитів.
Для документів із високим рівнем стандартизації друкарським способом виготовляють бланки, що містять трафаретний текст. Бланк – це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюються конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, довідок, наказів, протоколів, листів.
Відповідно до ДСТУ 4163-2003 встановлюються такі види бланків документів:
	загальний бланк для створювання різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа);

 бланк листа;
бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду документа), крім листа.
На основі загального бланка організації можна розробляти бланки структурного підрозділу організації або бланки посадової особи у тому разі, якщо керівник підрозділу чи посадова особа має право підписувати документи.

Основні правила оформлення реквізитів
Державний герб України розміщують на бланках документів відповідно до Постанови Верховної ради України “Про Державний герб України”; герб Автономної Республіки Крим – відповідно до нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим.
Зображення Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим на бланках із кутовою розташованістю реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків із назвою організації, а на бланках із поздовжньою розташованістю реквізитів – у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота – 17 мм, ширина – 12 мм.
Емблема організації або товарного знака (знака обслуговування) відповідно до статуту (положення про організацію) розміщують із лівого боку від назви організації. Зображення емблеми реєструють згідно з установленим порядком. Емблему не відтворюють на бланку, якщо на ньому розміщено зображення Державного герба України. 
На бланках документів недержавних організацій дозволено розташовувати зображення емблеми на верхньому березі документа, де на бланках документів державних організацій розміщують зображення Державного герба.
Зображення нагород відтворюють на бланках документів згідно із законодавством і розміщують на лівому березі бланка на рівні реквізитів 07 і 08.
Код організації проставляють за ЄДРПОУ після реквізиту “Довідкові дані про організацію” (09).
Код форми документа (якщо він є) проставляють вище реквізиту 10.
Назву організації вищого рівня зазначають скорочено, а у разі відсутності офіційно зареєстрованого скорочення – повністю.
Назва організації – автора документа повинна відповідати назві, зазначеній у його установчих документах. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в статуті (положенні про організацію). Скорочену назву подають у дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі.
Назва філії, територіального відділення, структурного підрозділу організації зазначають тоді, коли вони – автори документа, і розміщують нижче ореквізиту 07. 
Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та інші відомості (номери телефонів, факсів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо). Їх розміщують нижче назви організації або структурного підрозділу.
Назва виду документа має відповідати переліку форм, які використовуються в організації. Перелік містить назви уніфікованих форм документів згідно з ДК 010 та назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу організації. 
У листі назву виду документа не зазначають.
Дата документа – це дата його підписання, затвердження, прийняття, зареєстрування, яку оформлюють цифровим способом. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік (10.08.2011). Дату дозволено оформлювати у послідовності: рік, місяць, число (2011.08.10).
У нормативно-правових актах і фінансових документах застосовують словесно-цифровий спосіб оформлювання дати (10 серпня 2011 року). 
Реєстраційний індекс документа складається з його порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням організації індексом справи за номенклатурою справ, інформацією про кореспондента тощо. Місце розташування цього реквізиту залежить від бланка та виду документа.
Якщо документ підготували дві чи більше організацій, то реєстраційний індекс складають із реєстраційних індексів кожної з цих організацій, які проставляють через правобіжну скісну риску згідно з послідовністю підписів авторів документа.
Посилання на реєстраційний індекс і дату документа містить реєстраційний індекс і дату того документа, на який дають відповідь. Цей реквізит розташовують нижче або на рівні реєстраційного індексу на спеціально відведеному місці на бланку.
Місце складання або видання зазначають на всіх документах крім листів і розміщуються на трівні або нижче реквізитів 11,12.
Гриф обмеження доступу до документа. У верхньому куті з правого боку на першій сторінці документа. Під кодом форми (“Для службового користування”, “Секретно”, “Цілком секретно”).
Адресат. З правого боку у верхній частині сторінки. Кожний елемент – назва установи, підрозділу, посада, прізвище та ініціали особи, поштова адреса – пишеться з середини нового рядка з великої літери. Якщо документ адресовано до установи, то поштова адреса вказується після назви установи, структурного підрозділу й прізвища особи; коли приватній особі – тоді перед її прізвищем.
Гриф затвердження. У верхній правій частині документа. Затвердження – спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло структурних підрозділів, організацій чи службових осіб. Елементи грифа затвердження: слово ЗАТВЕРДЖУЮ, назва посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка затвердила документ, дата затвердження.
Якщо документ затверджено постановою, рішенням, протоколом, то гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати і номера затверджувального документа у називному відмінку.
Резолюція. У правому верхньому кутку. Якщо це місце зайняте іншим реквізитом, то резолюцію вміщують на будь-якій вільній площі лицьового боку сторінки документа, крім полів. Склад резолюції: прізвище та ініціали виконавця, якому відправлено документ, вказівка на порядок виконання документа, термін виконання документа, особистий підпис керівника, дата.
Заголовок до тексту документа повинен бути узгоджений із назвою документа і містити короткий виклад його основного смислового аспекту. Зоголовок друкується малими літерами, розміщується під назвою документа, відображає головну ідею документа і, здебільшого, починається з прийменника “про”; має бути лаконічним і точним, якнайповніше розкривати текст документа (Про надання допомоги).
Відмітка про контроль. З лівого боку у верхній частині поля першої сторінки документа. Її проставляють за формою “К” або “Контроль”.
Текст. Складається зі вступу, основної частини та висновків (закінчення). Розташовується на всю сторінку тексту документа (від поля до поля).
Відмітки про наявність додатків. Розміщуються під текстом документа і позначаюся: “Додаток”, “До документа додаю”, “До документа додаються”.
Підпис. Підписують, як правило, перший примірник документа. До складу підпису входять: найменування посади (з лівого боку), підпис, ініціали й прізвище особи, яка підписала документ (праворуч). У разі надсилання документа кільком установам вищого рівня керівник підписує всі примірники. Якщо надсилають документ одночасно кільком установам, що належать до сфери управління установи, підписується тільки оригінал, який залишається у справі установи-автора, а на місця розсилаються засвідчені канцелярією примірники.
Підписи кількох службових осіб на документах розташовуються один під одним у порядку, що відповідає посаді. Якщо документ підписують кілька осіб, які обіймають однакові посади, то їхні підписи розташовуються на одному рівні.
Якщо посадова особа, підпис якої зазначено у документі, відсутня, то документ підписує особа, яка виконує її обовязки, або її заступник. При цьому обовязково зазначається посада особи, яка підписала документ, та її прізвище.
Гриф погодження. Розрізняють дві форми погодження документів: внутрішнє (з підрозділами та службовими особами установи) й зовнішнє (з підвідомчими та непідвідомчими організаціями). Цей реквізит складається зі: слова “ПОГОДЖЕНО”, назви посади службової особи, з якою погоджується документ та назви установи, особистого підпису, його розшифрування, дати.
Гриф погодження розміщується нижче від реквізиту “підпис” або на окремій сторінці.
Віза. Це внутрішнє погодження документа. Віза складається з особистого підпису особи, яка його візує, та дати.
Печатка. Прикладається до документів, що вимагають особливого засвідчення. Печатки є гербові та прості. Гербова печатка приставляється до документа, що засвідчує юридичні або фізичні права осіб; до статутів, положень, що вимагають відбитки печатки та ін. Просту печатку прикладають до документа, що виходить за межі організації, до розмножених примірників розпорядчих документів для їх розсилання, до довідок з місця роботи. Печатка проставляється таким чином, щоб захопити кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ.
Відмітка про засвідчення копій. У правому верхньому кутку ставиться “Згідно з оригіналом”, назва посади виконавця; особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копіїю
Прізвище виконавця та номер його телефону. Проставляється в нижньому лівому кутку зворотного або лицьового боку останньої сторінки документа.
Відмітка про виконання документа й відправлення його до справи. Розміщується в лівій або центральній частині нижнього поля першої сторінки документа й містить такі відомості: стислу довідку про виконання, слова “До справи” та номер справи, до якої має бути підшитий документ, дату скерування документа до справи, підпис керівника структурного підрозділу або виконавця. Відмітка свідчить, що роботу над документом завершено.
Відмітка про надходжння. Містить скорочену назву організації, що отримала документ, та дату його надходження. Ця відмітка робиться від руки чи за допомогою гумового штемпеля організації (реєстраційного штампа, який містить: назву організації, дату надходження, індекс документа).
Запис про державну реєстрацію фіксують тільки на нормативно-правових актах органів державної влади, долучених до державного реєстру відповідно доУказу Президента України “Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади”. Його розташовують після номера акта чи після грифа затвердження.

Вимоги до тексту документа
Основна одиниця документа – текст. Це сукупність речень (кількох чи багатьох), послідовно об’єднаних і побудованих за правилами певної мовної системи. Він є засобом відтворення зв’язного мовлення, тобто висловлювання, пов’язаного однією темою, основною думкою та структурою. Основними вимогами до складання тексту документа є достовірність та об’єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації та максимальна стислість.
Композиція, або структура тексту (вступ, доказ, завершення) вимагає стандартизації (для кожної групи документів є зразок, еталон, який є нормативним, вихідним). Стандартизація є найвиразнішою ознакою як форми викладу, так і матеріалу документів, оскільки ситуації використання і тематичне коло цього стилістичного різновиду літературної мови однотипні та небагатогранні. Формально-змістова однотипність досягається добором певних мовних засобів. Прагнення до високої стандартизації мови кожного з видів ділових паперів відповідає запитам і вимогам загального розвитку сучасного суспільства.
Укладаючи текст, слід дотримуватися таких технічних вимог:
- на бланку друкується тільки перша сторінка, а друга й наступні – на чистих аркушах однакового з бланком кольору й ґатунку;
- підпис укладача чи відповідальної (керівної) особи можна переносити на другу (іншу) сторінку лише за умови наявності на ній не менше трьох рядків тексту;
- у складних документах текст членується (рубрикується) для зручності та швидшого опрацювання й уникнення плутанини.
Рубрикація – це поділ тексту на логічні складові частини, які графічно відокремлюються одна від одної.
Найпростішим видом рубрикації є поділ на абзаци. Класичний абзац має три частини:
- зачин (формулює тему абзацу);
- фраза (містить основну інформацію абзацу);
- коментар (підсумок усього абзацного змісту).
Інформація, що вміщена в межах одного абзацу, повинна виражати закінчену думку. Типовий абзац має бути із 4-5 речень.
Нумерація рубрик тексту існує для чіткого зазначення і вказування на взаємозалежність певних розділів, частин, пунктів та їх підпорядкування, а також підкреслює необхідність самостійного розгляду кожного з нумерованих елементів. Розрізняють комбіновану (традиційну) й нову системи нумерації.
Комбінована система базується на використанні символів, слів, літер, арабських та римських цифр і доповнює абзацне членування тексту, яке залежить від змісту, обсягу й форми документа.
Нова система нумерації (система арабських цифр) базується на чіткому поділі на частини, які включають усі цифри відповідних складових частин вищих ступенів поділу.  
Наприклад: розділ І, частина 1, пункт 1, параграф 1. 
Комбінована: А; І; 1); а)
                          А; І; 1); б).
Нова: 1.1.1.1
            1.1.1.2.

Правила оформлення сторінки
Для виготовлення бланків організаційно-розпорядчих документів як основні треба використовувати два формати паперу згідно з ГОСТ 9327 – А4 (210 х 297 мм) і А5 (210 х 148 мм). Дозволено використовувати бланки АЗ (297 х 420 мм) і А6 (105 х 148 мм).
Ліворуч залишають вільний берег довжиною 30 мм для збереження тексту в разі підклеювання, підшивання, затискування документа; праворуч – 10 мм, щоб зберегти текст документа від пошкоджень; верхній – 20 мм – для розміщення відміток; нижній – 20 мм.
Нумерація сторінок. Документ, який займає одну сторінку, не нумерується. У документах, що укладені на двох і більше аркушах (із одного боку), нумерація починається з другого аркуша арабською цифрою 2 посередині верхнього поля на відстані не менше 10 мм від краю. Біля цифр ніякі позначки та символи не ставляться.
Якщо документ укладено з обох сторінок аркуша, то непарні сторінки позначаються у верхньому кутку праворуч, а парні – ліворуч.

Загальні вимоги до мовного оформлення
 тексту документа
Укладаючи текст документа, слід дотримуватися таких правил.
1.	Вживати якомога більшу кількість простих (а не складних) речень, що сприятиме прискореному сприйняттю тексту документа.
2.	Уживати стійкі (трафаретні, стандартизовані) словосполучення (відповідно до Вашого прохання, згідно з рішенням комісії, у відповідь на Ваш лист).
3.	Уживати прямий порядок слів у реченні (підмет передує присудку, означення мають передувати означуваному слову, вставні слова краще ставити на початку речення).
4.	Об’єктивно викладати думку.
5.	Не вживати емоційної, експресивної лексики.
6.	Використовувати мовні конструкції наказового характеру.
7.	Дотримуватися норм сучасної літературної мови.
8.	Лаконічно виражати думку.
9.	Вживати пасивні конструкції (обговорюється питання, встановлюються терміни).
10.	Вживати специфічні підсумкові конструкції (коротко кажучи, як зазначалося вище).

Базові вимоги до укладання документа
До документів, що мають бути повноцінним джерелом інформації, ставляться такі вимоги:
1.	Документ повинен видаватися повноважною особою або органом відповідно до її компетентності.
2.	Документ не повинен суперечити чинному законодавству і директивним вказівкам керівних органів.
3.	Документ повинен бути достовірним і відповідати завданням конкретного керівництва, тобто ґрунтуватися на фактах і містити конкретні та реальні пропозиції або вказівки.
4.	Документ повинен визначатися логічністю формулювання думки, чіткістю і послідовністю викладу, членуванням тексту відповідно до встановленої форми.
5.	Мовне оформлення документа має бездоганно відповідати встановленій формі. 

Вибір слова в документі
Коли виникають сумніви і труднощі під час написання, укладання документа чи підготовки усної форми висловлювання, слід керуватися правилами та аналогіями, оскільки у кожному конкретному випадку існує своє слово та словосполучення.
В українській мові (за професійним спрямуванням) вибір слова повинен відповідати встановленим в українській літературній мові нормам, тобто бути вмотивованим, що й виправдовує його появу в цьому тексті (незалежно, яке це слово за походженням і яке місце в літературній мові воно займає). Перевіряється вмотивованість вживання слова в тексті ділового папера наступним чином: якщо увага читача зосереджена на змісті документа, а сама форма (словесне його вираження) сприймається читачем як щось злите зі змістом – добір слів доцільний (умотивований), якщо ж окремі слова викликають недовіру, здивування, обурення, сміх – документ до кінця не продумано, виступ чи доповідь, телефонна розмова чи бесіда з підлеглим не підготовлені.
Книжні слова – це слова, не закріплені за певною вузькою сферою вживання, за певним видом писемного мовлення. Вони широко використовуються в усіх стилях мовлення. До них належать слова, що виражають загальнонаукові поняття і вживаються у вузькому, термінологічному значенні: методика, компонент, прогрес, переконання, зайнятість.
Незначний ступінь книжності мають слова:
- на -увати, -ювати: здійснювати, виконувати;
- віддієслівні іменники на -ння, -ття: відрядження, прибуття;
- дієприкметники та дієприслівники: призначений, розглянувши.
Під час вибору між книжними та розмовними словами перевага надається першим, бо вони однозначні й не виражають емоцій.
Урочиста лексика. Це високі, небуденні слова, вживання яких поширюється під впливом газетної мови. Укладачі документів часто вставляють “високе” слово в текст ділового, виробничого характеру, де йдеться про звичайні поточні справи (урочисте мовлення: прийдешнє, піїт; звичайне мовлення: майбутнє, поет). 
Емоційна лексика. Цей шар лексики українській мові професійного спрямування загалом не властивий. Лише в окремих документах, де поєднується ділова інформація з елементами публіцистики, допускається вживання слів та словосполучень, що виражають не лише назви обєктивного світу, а й ставлення до них (разом – воєдино, події – звершення). У писемній формі – це листи, телеграми, телефонограми, протоколи; в усній – різного роду публічні виступи, телефонна розмова тощо. Тут слова якісної оцінки використовуються для досягнення більшої переконливості.
Синоніми – це слова, близькі за значенням і різні за звучанням, тобто вони відрізняються семантичними відтінками, стилістичним забарвленням. Ця група слів служить для найточнішого вияву відтінку думки (суспільний – стосується суспільного ладу, суспільної системи; громадський – певного колективу). Синоніми допомагають знайти найдоречніший спосіб висловлення, оскільки у певних ситуаціях звичайне загальновживане слово може виявитися занадто прямолінійним, тому йому слід віднайти відповідну синонімічну заміну (евфемізм). 
В офіційних документах, як правило, використовують нейтральне слово з синонімічного ряду, а інші – за потребою. Причиною лексичних помилок у тексті може бути неуважність до відтінків значень синонімів, незнання традиційних норм сполучуваності слів.
У мовленні дуже часто зустрічаються пароніми (оснований – базується на чомусь; заснований – створений, розпочатий).  Це слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням і написанням. Звукова подібність паронімів спричинює семантично неприпустиме вживання їх один замість одного, що призводить до нерозуміння змісту вислову. Змішування паронімів є грубим порушенням літературних норм. Щоб уникати помилок, треба глибше вивчати значення слів рідної мови, спиратися також на знання інших мов, не забувати звірятися зі словником.
Терміни. Українська мова (за професійним спрямуванням) вимагає однозначності тлумачення основних ключових понять, зафіксованих у термінах. Терміни – це слова або словосполучення, що вживаються в досить специфічній (науковій, публіцистичній, діловій та ін.) галузі мовлення і служать для точного вираження спеціальних предметів або явищ. 
Слово “термін” прийшло до слов’ян за античних часів, означаючи в латинській мові межу, кордон, рубіж. В Україні ця назва поширюється з ХVІІІ ст. У ХХ ст. наукова термінологія активно розвивається та збагачується. Про це свідчать видані в ці роки словники та довідники. 
Термінологічні назви здійснюють одну з основних своїх функцій – пізнавально-інформативну, пов’язану з реєстрацією та збереженням нагромаджених людством знань. Терміни не тільки називають, а й логічно, точно, вичерпно у певний час розвитку науково-пізнавального процесу визначають відповідні поняття.
Види термінів:
Загальновживані терміни – це звичайні слова, які набули значного поширення; найменування предметів, якостей, ознак, дій, явищ, що однаково використовуються в побутовій мові, художній літературі та в документах (документ, справа, юрист). Такі терміни прості, доступні, зрозумілі. Вони не завжди зручні, часто багатозначні, допускають різні тлумачення, можуть застосовуватися то в одному, то в іншому значенні. Їх використання доцільне, якщо значення зрозуміле для всіх і не породжує ніяких сумнівів у певному контексті.
Міжгалузеві терміни – терміни, взяті з різних галузей науки, техніки, а також професіоналізми (комп’ютер, фонограма тощо).
Вузькоспеціальні терміни – спеціально вироблена термінологія для обслуговування потреб лише однієї конкретної галузі (морф – лінгвістика, атом – фізика, мітохондрія – біологія тощо).
Усі терміни мають низку характерних ознак, до яких відносяться:
а) системність терміна (зв’язок з іншими термінами певної предметної сфери);
б) наявність дефініцій (визначення) в більшості термінів;
в) моносемічність (однозначність) терміна в межах однієї предметної галузі, однієї наукової дисципліни або сфери професійної діяльності;
г) стилістична нейтральність;
д) відсутність експресії, образності, суб’єктивно-оцінних відтінків.
Використовуючи терміни, слід дотримуватися наступних вимог:
1. Термін повинен вживатися лише в одній, зафіксованій у словнику формі.
2. Термін повинен уживатися з одним значенням, закріпленим у словнику.
3. Під час використання терміна слід суворо дотримуватися утворення від нього похідних форм.
Іншомовні слова – слова, запозичені з інших мов, з-поміж яких слід вживати лише ті, що одержали міжнародне визнання (телетайп, гриф, віза, контракт та ін.). Вимоги до їх використання:
1. Іншомовне слово повинно бути необхідним, тобто в українській мові немає відповідника з цим же обсягом значення.
2. Іншомовне слово повинно вживатися лише з тим обсягом значення, з яким воно запозичене.
3. Запозичене слово в тексті документа повинно бути зрозумілим для тих, хто ознайомлюватиметься з цим документом, опрацьовуватиме його.
4. Не рекомендується в тексті одного документа вживати і запозичене, і власне українське слово на позначення одного поняття. Автор документа мусить користуватися одним із цих двох слів.
Своєрідним запозиченням є кальки – слово або вислів, скопійовані засобами української мови з іншої мови, тобто значуща частина оригіналу буквально перекладена і займає в перекладі таке ж місце, як і в оригіналі. Наприклад, слова відмінник, співробітник виникли під впливом російських слів отличник, сотрудник. Розрізняють кальки лексичні, семантичні, фразеологічні. Найбільш поширені вони на лексичному рівні: роздивляти закон у першому читанні (рассматривать закон в первом чтении), губити впевненість (терять уверенность).
Необхідними серед слів іншомовного походження є інтернаціоналізми – міжнародні слова, що вживаються з тим самим значенням не менше, ніж у трьох неспоріднених мовах, і які мають греко-латинську основу (конус, аванс, бланк, штраф тощо).
Плеоназмом називають вживання близьких за змістом слів, які утворюють словосполучення (вільна вакансія – саме слово вакансія означає “вільна посада у штаті”). Наявність плеоназмів у тексті розглядається як мовленнєвий недолік, невміння висловити думку точно і лаконічно.
Проте бувають випадки, коли в офіційних текстах плеоназм може набути форми стійкого словосполучення, використання якого вже не вважається порушенням стилістичних норм літературної мови (інформаційне повідомлення – хоча будь-яке повідомлення уже несе інформацію; надрукувати свою автобіографію – а не іншої людини).
Утруднює спілкування використання професіоналізмів, які знижують рівень культури мовлення. 
На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення й не становлять цілісної системи. Професіоналізми – конкретні поняття, оскільки детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії. Наприклад, у мові моряків: кок – кухар; у банківсько-фінансовій сфері: зняти касу, прикинути баланс; у мові музикантів: фанера – фонограма, розкрутити пісню або ім’я – розрекламувати.
Канцеляризми – слова і вирази, взяті з мови протокольних звітів, офіційно-ділового листування, характерні для ділової мови. До канцеляризмів відносяться: вислови з дієприслівниковими зворотами, розщеплені присудки, нанизування іменників на -ння тощо (належний контроль, досягнення мети тощо).
Мовні штампи – це готові зразки для висловлення думки, які в інших стилях часто використовуються без потреби (вищезгадані, вищеназвані, призначити на посаду, взяти до відома).
Фразеологізми у професійному мовленні найчастіше використовуються під час підготовки та проголошенні публічних виступів, а також у листах, телеграмах. Розрізняють такі види стійких сполучень слів: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. У мові офіційного спілкування зустрічаються такі фразеологічні звороти: зазнати невдачі, у всякому разі, виконувати завдання на відмінно, відігравати роль, вогнище освіти, один з одним, зі сторони сили тощо.
Неологізми – це нові слова, поява яких спричинена потребою надати назви новим предметам, явищам, поняттям, які зявляються внаслідок безперервного розвитку науки, економіки, культури. Поява нового слова спочатку викликає певний опір суспільства, не кожне слово “приживається”, вкорінюється, до того ж багато слів так і не стають загальновживаними. Особливо швидко “приживаються” і втрачають новизну, потрапляючи до категорії “слів без віку”, ті неологізми, що набувають широкого вжитку в побуті та діловому спілкуванні (інтернет, факс, мобільний зв’язок тощо).
Серед новотворів значне місце займають абревіатури (ЗМІ, ВНЗ) та скорочення.
Однією з основних причин появи абревіатур та скорочень є тенденція уникнення надлишкової інформації, що передається в скороченому слові меншою кількістю знаків, ніж у співвідносному слові. Другою важливою причиною є прагнення до економії місця: тенденція розмістити діловий папір на одному аркуші паперу.
Під час утворення скорочень основною є вимога зрозумілості. Розрізняють два види скорочень:
1. Скорочення, призначені для зорового сприймання (графічні, текстові). Вони є нормативними й зафіксовані у словниках та довідниках (м. – місто, с. – село, р-н – район).
2. Скорочення, придатні для вживання в усній та писемній формах (ВНЗ, ЗАТ тощо).

Практичне заняття № 1
ТЕМА: Професійна комунікація (2 год).
План
Спілкування і комунікація. Функції спілкування.
Види усного спілкування (спілкування в колективі, службова бесіда, прийом відвідувачів, ділові засідання, службова телефонна розмова). 
Типи і форми професійного спілкування.
Публічне мовлення. 
Невербальні компоненти спілкування.
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Студенти повинні знати: форми української мови (за професійним спрямуванням); основні вимоги до спілкування в колективі, прийому відвідувачів; види та правила проведення нарад (засідань); вимоги до ведення службової телефонної розмови; загальні вимоги до усного спілкування; типи і форми професійного спілкування; стратегії спілкування; публічний виступ як важливий засіб комунікації.
Студенти повинні вміти: підготувати публічний виступ (доповідь, виступ) на одну із запропонованих тем, дати рецензію на відповідь товариша (див. перелік тем); готувати та демонструвати в аудиторії різні типи презентацій.
Ключові слова: спілкування; види, форми, типи спілкування; ділове спілкування; стратегії спілкування; форми сучасної мови, усне мовлення, писемне мовлення, спілкування в колективі, службова бесіда, прийом відвідувачів, ділові засідання, телефонна розмова, публічне мовлення, презентація. 
Питання для самоконтролю:
Що таке спілкування? Визначте типи і форми спілкування.
Дайте визначення поняття “стратегія”. Що таке стратегія ділового спілкування? 
Охарактеризуйте види усного професійного мовлення.
Які існують види службових бесід? Які їх особливості?
	Які основні компоненти телефонної службової розмови? 

Вимоги, які ставляться до ведення телефонної розмови.
	Охарактеризуйте основні етапи підготовки до публічного виступу.
Практичні завдання:
Завдання 1. Поясніть зміст понять (і наведіть конкретні приклади на доказ своїх пояснень): побутовий мовленнєвий етикет, педагогічний етикет, службовий етикет. Зясуйте основні риси цих мовленнєвих етикетів.
Завдання 2. Виконати в особах телефонну розмову: а) двох однокурсників, один із яких пропустив тиждень занять через хворобу; б) матері (батька) з дочкою (сином), що навчається в іншому місті; в) старости групи з одногрупником про підготовку відповідального заходу.
Завдання 3. Підготуйте характеристику невербальної поведінки одного зі студентів Вашої групи. Зачитайте її (група повинна визначити, кому з її членів вона належить).
Завдання 4. Прочитайте, ілюструючи жестами та мімікою, текст.
Пече мене сором на саму згадку. Одного разу… так, одного разу – і більш ніколи. Одного разу озирнувся, бо чув на плечах слід чужих очей, слизький, холодний. Щось ішло за мною. Якесь пальто. Я звернув. Воно. Пішов тихіше. Так само. Став біля дерева. Здається, стало. Чи озирнулось? Ні. Я пішов швидше. Так наче бігло. Може, то серце? Хто його знає… Це дратувало. Набрався зваги, вернув назад, просто на нього. Стрілись очима. Мої байдужі, невинні, спокійні, а в нього гострі, як голки, й лукаві. В куточках сміх. Ну, добре. Що ж далі? Ти хитрий, я теж не менше. Натягнув нерви, як снасті у бурю і йду. Здається одстало. Чи озирнутись? Ні. Свищу. Байдуже (М. Коцюбинський).
Завдання 5. Прочитайте текст, знайдіть помилки, з’ясуйте причини їх виникнення. Відредагуйте та перекажіть, дотримуючись норм літературної мови. 
З часів стародавнього Риму існує профєсія, основной зміст якої полягає в тому, щоб виражати й формулювати думки во время переговорів двух сторон. Це профєсія юриста. Задача юриста, між іншим, й полягає в тому, щоб точно формуліровать найбільш різноманітніші види законодавчих директив, угод, договорів. Нефахівцям така точність часто здайотся лішньою. Проте, мова, яку ми чуємо вокруг і якою ми спілкуємося, нерєдко відзначається неточністю, а найголовніше – часто дає повод по-різному тлумачить сказане. Отже, основна мета точного формулювання – ісключити можливість неоднакового тлумачення змісту.
Не пам’ятаю точно, але хтось із воєних діячів наприкінці минувшого століття сказав, що військовий наказ  повинен бути однозначний. Єслі він допускає подвійне тлумачення, то буде виконаний невірно (За Іржі Томаном).
Завдання 6. Побудуйте промову на одну із тем:
1. Слово зробило нас людьми (І. Павлов).
2. Наука чужою мовою не пускає в людині глибокого коріння (І. Огієнко).
3. Хто якою мовою думає, той до того народу належить (В. Даль).
4. Освіта – обличчя розуму (Кабус).
5. Література повинна бути щоденним хлібом (О. Блок).
6. Люди не народжуються, а стають тими, ким вони є (Й. Ґете).
7. Життя без книг – це хата без вікна (Д. Павличко).
8. Дружбу не можна випросити, ані купити, ані силою вирвати (Г. Сковорода).
9. Милосердя є кращим за справедливість (Л. Вовенарг).
10. Можна язиком мовити одне, а обличчям та жестами виражати прямо протилежне (І. Ньєво).
Оцінити мовну культуру студента-оратора можна за допомогою такої таблиці:
Показники культури мовлення
Оцінка (бали)
Мовленнєві помилки й недоліки
Лексичні показники:


Точність слова


Виразність слова


Доступність слова


Граматичні показники:


Нормативність слововживання, слово- і формотворення


Правильність фразової побудови


Дохідливість синтаксичної структури


Фонетико-інтонаційні показники


Правильність наголосу й вимови


Доцільність і виразність інтонації


Комунікативність інтонації


Чіткість дикції


Середня оцінка (бал) рівня культури мовлення оратора


Завдання 6. Перекладіть українською мовою текст. Прокоментуйте думки авторів у контексті завдань оратора і сформулюйте поради молодому оратору на етапі визначення концепції публічного мовлення.
Приведя цитату, мы даем ей новую жизнь, умножаем силу выраженной в ней мысли. Цитата, конечно, принадлежит автору, ссылка на автора обязательна, но вместе с тем, повторяя, ты как бы подчеркиваешь уже сказанное раньше, набираешь курсивом, выделяешь не только для себя, но и для других, делишься с ними радостью хорошей мысли (М. Панич).

Практичне заняття № 2
Тема: Писемна форма ділового українського мовлення 
План
Поняття про документ. Основні ознаки документа. 
Види документів. 
Поняття про реквізити та формуляр документа. 
Правила оформлення сторінки. 
Загальні вимоги до тексту документа. Вимоги до укладання документа. 
Автобіографія. Резюме. 
Характеристика. 
Довідка.
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Студенти повинні знати: поняття “документ”, його основні ознаки, критерії класифікації документів, постійні та змінні реквізити документа; правила оформлення документів; вимоги до мови ділових паперів; реквізити автобіографії, резюме, характеристики та довідки; основні вимоги до їх укладання.
Студенти повинні вміти: класифікувати ділові папери за різними ознаками; скласти автобіографію, резюме; характеристику на одногрупника; написати довідку приватного та офіційного характеру.
Ключові слова: документ, види документів, реквізит, формуляр документа, бланк, ознаки документа, текст документа, рубрикація, абзацування, документ, автобіографія, резюме, характеристика, довідка.
Питання для самоконтролю:
Дайте визначення поняття “документ”.
Назвіть основні ознаки документа. 
Що таке “реквізит”, “формуляр”, “бланк”? Від чого залежить набір та розміщення реквізитів у формулярі?
Які реквізити ви знаєте? Визначте основні правила їх розміщення.
Назвіть вимоги до мовного оформлення документа.
Що таке рубрикація? Абзацування?
	Визначте вимоги, що ставляться до укладання автобіографії, резюме.
	З якою метою укладають характеристику? Назвіть реквізити цього документа.
Які види довідок ви знаєте?
Практичні завдання:
Завдання 1. Поділіть на абзаци наведені тексти, поясніть, чому саме в цих місцях текстів зроблено паузу-абзац.
І. Мистецтво розмови
Шкода від слова набагато серйозніша, ніж від мовчанки; рідко трапляється жалкувати за тим, що лишилося несказаним. Ніколи не вдавайте, ніби знаєте більше, ніж це є насправді. Коли ви кажете, що прочитали ту чи іншу книгу, а потім виявляється, що нічого з прочитаного ви не зрозуміли, усім стає очевидною ваша нетямущість. Жодна справді розумна людина ніколи не боїться сказати: “Я не знаю”. Люди, які говорять надто легко, дуже часто говорять надміру багато, а часом і необачно. Балакуни, які мають надто живу уяву, нерідко не викликають довіри у слухачів. Тим часом мовчун, який озивається тільки в тих випадках, коли справді має щось сказати, непогано почуває себе в колі знайомих, дарма, що небагато додає до веселощів дружньої вечірки. У спілкуванні, як і в більшості інших випадків, найкращою є золота середина. Не будьте ні надто мовчазними, ні надто балакучими. Знайте, коли треба вислухати інших, але знайте також, коли слід самому підтримати розмову. Намагайтесь не повторюватись – ні переказуючи одну історію кілька разів, ні смакуючи подробиці своєї розповіді, які, на вашу думку, справили найбільше враження чи сподобались слухачам. Більшість речей цікаві тільки тоді, коли про них розповідають стисло і один раз; мало хто полюбляє повторення. Памятайте, що уважний, співчутливий слухач – це благо з усіх благ. Людина, ладна залюбки вислухати вашу новину, захопитися розмовою з вами, яка невимушено й щедро дарує вам свою увагу – це саме той співрозмовник, якого вам слід обирати з-поміж усіх інших (Емілія Поуст).
ІІ. “Пане – добродію – товаришу”
Форма звертання товаришу сьогодні маловживана. Її недавно стали уникати на вулиці чи в магазині, хоч вона зберігає своє термінологічне значення у військовій сфері. Разом із відродженням української мови, поширенням її в масовому спілкуванні в адміністративних установах бажано відроджувати шанобливі форми звертання: добродію, пане; добродійко, пані; добродії, панове. Форма пан... властива усьому західному словянському світові. Її активно використовують мешканці західного регіону України. Така форма звертання фіксується в українському фольклорі, у текстах української літературної мови 20-х років ХХ століття. В офіційних звертаннях-документах форма пан уживається з імям, прізвищем, званням, назвою посади, тобто пан, порівняно з добродій, має виразне забарвлення офіційності. До колективу людей, до аудиторії варто звертатися: панове, шановні пане й панове, шановні колеги, шановне товариство, вельмишановне зібрання (Культура мови на щодень).
Завдання 2. Підготуйте власне резюме для працевлаштування на посаду референта (або інше за вибором).
Практичне заняття № 3-4
Тема: Особливості лексики офіційно-ділового мовлення 
План
Поняття вмотивованості вибору слова у діловому мовленні.
Книжні слова. Урочиста лексика. Емоційна лексика. 
Синоніми. Пароніми. 
Слова іншомовного походження. Основні правила їх використання.
Канцеляризми. Мовні штампи. 
Фразеологізми. Шляхи виникнення.
Неологізми. Скорочення слів та словосполучень. Види скорочень.
Заява. Види заяв. 
Доповідна та пояснювальна записки.
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	Панько Т. І. Українське термінознавство: підруч. для гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / І. Т. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк.– Л. : Світ, 1994.– 216 с.

Студенти повинні знати: стилістичну диференціацію професійної лексики; основні відомості про власне українські слова та іншомовну лексику в діловому мовленні; особливості вживання синонімів і паронімів, канцеляризмів, фразеологізмів, неологізмів у діловому мовленні; види заяв, їх реквізити; правила оформлення доповідної та пояснювальної записок.
Студенти повинні вміти: знаходити в тексті й доречно використовувати у мовленні власне українську та іншомовну лексику, синоніми, пароніми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою; писати складну заяву та оформляти до неї перелік додатків; укладати доповідну і пояснювальну записки.
Ключові слова: лексика, синоніми, пароніми, власне українська лексика, слова іншомовного походження, застарілі слова, неологізми, скорочення, урочиста лексика, емоційно забарвлена лексика, канцеляризми, мовні штампи, фразеологізми, заява, доповідна записка, пояснювальна записка.

Питання для самоконтролю:
Що таке вмотивований вибір слова у діловому мовленні?
2. Дайте визначення канцеляризмам, мовним штампам. Наведіть приклади їх використання у діловому мовленні.
3. Назвіть відомі вам типи синонімів.
4. Розкажіть про шляхи виникнення фразеологізмів.
5. Неологізми та умови їх виникнення. Що таке абревіатура? Які види абревіатур ви знаєте?
6. Що таке заява? Які види заяв ви знаєте? Чи може заява бути друкованою?
7. Наведіть приклади оформлення додатків до складної заяви. 
8. Назвіть реквізити доповідної записки.
9. Які види доповідних записок ви знаєте?
10. Назвіть реквізити пояснювальної записки.
Практичні завдання:
Завдання 1. Укладіть тлумачний словничок застарілих слів – назв документів.
Едикт, загад, петиція, правда, приказ, промеморій, реляція, рескрипт, справоздання, супліка, універсал, устав, циркуляр.
Завдання 2. Підберіть українські відповідники до поданих запозичень. Складіть невеличкий твір про важливість обраного вами фаху, використовуючи окремі з них.
Авторитет, анонс, баланс, локальний, дебати, апеляція, бартер, дефект, домінувати, експеримент, ексклюзивний, інцидент, лаконічний, стимул, координувати.
Завдання 3. Поясніть різницю у значенні таких слів, склавши з ними словосполучення.
Абонент, абонемент; адрес, адреса; великий, величезний; відносини, відношення, стосунки, взаємини, ставлення; відпускати, пускати; чекати, сподіватися, ждати, надіятися; виключний, винятковий, правдивий, правильний, вірний; професійний, професіональний; поприще, нива, поле, арена; погоджувати, узгоджувати; громадський, громадянський, цивільний; багатир, богатир; відбуватися, ставати; прощання, прощення; радник, порадник; контакт, контракт; диктант, диктат; опинитися, опинятися; сусідній, сусідський; складний, складений, складовий; розповісти, розповідати.
Завдання 4. Які з наведених слів відповідають таким тлумаченням? (усно) Керівництво – керування:
1. Керівний склад якоїсь установи, організації ...
2. Система або сукупність приладів, за допомогою яких керують машинами, механізмами ...
3. Вид граматичного звязку між словами в реченні ...
4. Загальне відання художньо-виконавчою діяльністю інструментального ансамблю або вокального колективу ...
5. Настановча, часом законодавча діяльність ...
6. Регулювання, спрямування якоїсь тривалої або постійної дії, процесу в певних межах, рамках ...
7. Спрямовуючий характер діяльності людини або групи людей, на чолі з якими здійснюється діяльність певного колективу ...
Завдання 5. Поєднайте паронімічні прикметники з іменниками, що пропонуються.
Гармонічний // гармонійний: аналіз, людина, коливання, відносини, витвір, стиль, побудова.
Дружний // дружній: взаємини, народ, країна, рука, вітання, колектив, клас.
Корисливий // корисний: людина, довідник, монографія, діяльність, зустріч, дядько, дівчина.
Особистий // особовий: власність, господарство, майно, книжка, підпис, склад, посвідчення, назва, рахунок.
Завдання 6. Знайдіть у наведених реченнях штампи та канцеляризми, прокоментуйте їх, запропонуйте варіант без них.
1. З боку нашого колективу допущене зволікання із підготовки цього заходу. 2. Результати суттєво покращилися за рахунок добросовісного ставлення до виконання своїх обовязків кожним членом колективу. 3. Ми вирішили досягти мети шляхом поєднання теорії з практикою. 4. У справі виховання підростаючого покоління проблеми зросли особливо. 5. З великим інтересом студенти переглянули запропоновану їм виставу. 6. Станом на 1-ше вересня необхідні підручники для студентів нашого факультету  наявні в повному обсязі. 7. Включитися в обговорення питання дисципліни студента М.Петренка повинні усі члени групи. 8. Видача довідок по стипендії здійснюється в кінці кожного місяця. 9. Він привів багато цікавих прикладів. 10. Мова йшла про роботу по піднесенню успішності навчання. 
Завдання 7. Доповніть перелік слів-означень (усно).
Питання – гостре, актуальне, потрібне ...
Завдання – реальне, почесне, велике ...
Допомога – дійова, активна, постійна ...
Оцінка – належна, гостра, висока ...
Ставлення – безвідповідальне, несерйозне ...
Критика – гостра, принципова ...
Увага – належна, посилена ...

Практичне заняття 5-6
Тема: Вибір граматичних форм в офіційно-діловому мовленні 
План
Використання граматичних форм у діловому мовленні: 
1.1. іменників, прикметників та займенників;
1.2. числівників;
1.3. дієслів.
	Особливості синтаксису ділового українського мовлення.

	Звіт, види звітів.

Лист (службовий та приватний). Адресування.
Доручення. Оформлення цифрових даних у дорученнях.
Протокол, витяг із протоколу.
Література
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови / Волкотруб Галина Йосипівна. – К. : МАУП, 2002. – 207 с.
	Волкотруб Г. Й., Венецковський А. М. Українська ділова мова / Волкотруб Галина Йосипівна, Венецковський Анатолій Мечиславович. – К. : МАУП, 2003. – 156 с. 
Гарбар І. В. Практичний посібник з української ділової мови / І. В. Гарбар, Л. І. Петрович. – Миколаїв : УДМТУ, 1997. – 44 с.
	Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. серед. учб. закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук.– К. : А.С.К., 2003. – 400 с.
	Ділова українська мова: навч. посіб. / за ред. О. Д. Горбула. – К. : Знання, 2000. – 226 с.
	Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К. : Вища школа, 1972. – 402 с.
	Зубков М. Г. Мова ділових паперів : комплексний довідник / М. Г. Зубков. – Х. : Фоліо; Майдан, 2004. – 288 с.
Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Зубков. – 4-е вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.
	Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір. Підручник / Кацавець Руслан Сергійович. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 196 с.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : практичний посібник / Паламар Лариса Максимівна, Кацавець Ганна Миколаївна. – К. : Либідь, 1995. – 208 с.
	Шевченко Л. Ю. Сучасна українська мова : довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1993. – 221 с.
Студенти повинні знати: особливості вживання граматичних форм у діловому мовленні; особливості оформлення звітів, листів (службових та приватних), доручень та протоколів.
Студенти повинні вміти: правильно використовувати граматичні форми у діловому мовленні; писати звіт, лист, доручення, складати протокол. 
Ключові слова: граматичні форми, звіт, лист, доручення, протокол.

Питання для самоконтролю:
Визначте особливості вживання родових форм іменників, число іменників.
Розкажіть про особливості відмінювання іменників ІІ відміни однини чол. р. у Р. в. Відповіді ілюструйте прикладами.
Якій формі -ові, -еві чи -у, -ю надається перевага у діловому мовленні? 
Як утворюються ступені порівняння прикметників? Форми якого ступеня порівняння прикметників переважають в офіційному мовленні?
Розкажіть про вживання присвійних прикметників у діловому мовленні.
Які особливості використання займенників у мові ділових паперів? Чим зумовлена невелика частотність використання цієї частини мови в офіційному мовленні?
Які види листів ви знаєте? Які доводилося писати вам? Назвіть їх реквізити.
Що таке “адреса” і “адрес”?
Визначте основні правила адресування.
Охарактеризуйте правила узгодження числівників з іменниками. Відповідь ілюструйте прикладами.
Які особливості оформлення цифрових даних у ділових паперах?
Яким формам дієслова надається перевага у діловому мовленні? Чому? Наведіть приклади. 
Визначте основні правила укладання доручення.

Практичні завдання:
Завдання 1. Підготувати презентацію на тему «Основні зміни у новій редакції «Українського правопису» (2019 рік)».
Завдання 2. Пояснити функціонування назв осіб за професією. Які іменники можуть позначати осіб як чоловічої, так і жіночої статі, а які – ні. Чому? Введіть ці слова у речення.
Студент, інженер, декан, ректор, директор, секретар, редактор, лікар, ентузіаст, юрист, фізик, музикант, спортсмен, президент, лектор, журналіст, видавець, громадянин, активіст, учитель, учений.
Завдання 3. Виправте огріхи у наведених реченнях.
1. Перше питання було виправлене більш глибше і тому відповідь визнана більш кращою. 2. Міністерство освіти мало менш обєктивніший підхід до середніх шкіл, ніж до інших навчальних закладів. 3. У мене в серці – напрекрасніші спогади про День Першого вересня. 4. Новозбудована споруда університету гарніша всіх на цій площі. 5. У вересні вступила Іванна до університету і встигла показати себе самою кращою студенткою. 6. І хоча він вважався на цій посаді здібним керівником, все ж у ньому проглядався більш виразніший господарник, ніж адміністратор. 7. Дані про себе (більш повніші), якими мовами володіє, вік, освіта, місце проживання, номер телефону тощо – надішліть на адресу університету.  
Завдання 4. Знайдіть неправильно утворені форми ступенів порівняння прикметників і запишіть їх правильно.
Старший, поганіший, старіший, менш мокріший, більш віддалений, найбільш здібніший, вузьчий, найтовстіший, багатіший, менший, маліший, якнайдорожчий, блищий, найменш грамотний.
Завдання 5. Провідміняйте наведені числівники, вказавши, де можливо, паралельні форми.
Сто, вісімнадцять, три тисячі сорок шість, п’ятдесят дев’ять, двісті сімдесят чотири.
Завдання 6. Із запропонованими дієсловами утворіть словесні моделі, що в сучасному діловому мовленні набули стандартної форми.
Закрити, зачинити, розповсюджувати, поширювати, створити, утворити, брати, набирати, запобігати, нехтувати, опанувати, оволодіти, скористатися, використовувати.
Завдання 7. Доберіть зразок тексту офіційно-ділового стилю. Проаналізуйте, які форми дієслова зустрічаються у ньому найчастіше, формам якого часу та виду надається перевага. Визначте, який порядок слів у реченні. Охарактеризуйте, як узгоджуються підмети з присудками у запропонованому тексті. Відповідь підтверджуйте прикладами з тексту.

Самостійна робота № 1
Завдання 1. Перекладіть текст
Секреты делового общения
1. Когда тебя перебивают. У тебя важный разговор с коллегой. Неожиданно к вам подходит сослуживец, сходу перебивает беседу и начинает рассказывать о своих делах дома или предлагает обсудить последние новости. Не стоит смотреть на него выразительно, взывая к такту, скорее всего это не поможет. И не нужно повышать голос, стараясь его переговорить. Дай ему закончить мысль, а потом скажи:
	“Знаешь, мы с удовольствием об этом поговорим. Но сейчас мы обсуждаем план на ближайший месяц”. Вряд ли он станет отвлекать вас от работы.

Задай ему вопрос: “Скажи, в вашем отделе объемы работ уже распланированы и распределены? Мы как раз этим занимаемся”. Затем добавь: “Спасибо, что даешь нам возможность поговорить”. Только, пожалуйста, никакой	 иронии. Обязательно сделай акцент на том, что вы обсуждаете служебные, а не личные дела. 
2. Произошла размолвка. Вы сдали очередной проект. Но в процессе работы слегка испортились взаимоотношения с коллегами. Например, кому-то не понравилось твое видение дела, ты сердишься на шефа, что он проигнорировал некоторые твои предложения, а он делает вид, что все нормально. В общем, много шума из ничего. Что ж, сейчас самое время нормализовать обстановку, отбросив амбиции. Ведь вам предстоит вам дальше работать вместе! Возьми инициативу в свои руки и поговори с сослуживцами:
	“Знаете, у нас могут быть разные точки зрения. Но согласитесь, это не повод быть друг к другу невежливыми. Давайте не будем ссориться, а в следующий раз постараемся спокойно отстаивать свою точку зрения”. Это поможет и тебе, и другим сотрудникам отделить личные проблемы от служебных.
	“Давайте не будем обижаться друг на друга. Мы же одна команда, и дальше нам нужно работать четко и слаженно. Я готова (готов) признать, что была(был) неправа (неправ) в некоторых вопросах и прошу извинить меня”. Как правило, если просить прощения и призывать помириться – тебе идут навстречу.
	”Мне пришла в голову отличная мысль: давайте вечером сходим в пиццерию и отметим удачную сделку”. Какой бы натянутой ни была обстановка, от предложения повеселиться и забыть конфликт коллеги не откажутся.

3. Если тебе пришлось защищаться. Ты всегда удачно обходила конфликты и не ссорилась с сослуживцами. Но твоя миролюбивая политика сыграла с тобой злую шутку. Одна коллега регулярно ставит под сомнения твои профессиональные качества, манеру вести переговоры и даже манеру одеваться. Ты долго терпела, старалась сгладить ситуацию. Увы, ничего не помогает. Значит, пора принимать меры. Выбери момент и спокойным голосом скажи ей:
	“Признаюсь искренне: твои беспричинные выпады меня обижают. Что происходит?”. Поставь ее перед выбором: либо она перестает наговаривать на тебя, либо, глядя тебе в глаза, скажет, что ей не нравится и чем ты ее обидела.
	“Я думаю, что мы с тобой сможем сами решить конфликт, без привлечения шефа, так ведь?”. Так ты не оставишь ей выбора. Одно дело – атаковать сотрудницу, другое – попытаться аргументировать свои доводы перед руководством.

Завдання 2. Написати реферат. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет (на прикладі однієї країни світу). 
Самостійна робота № 2
Завдання 1. Перекладіть текст
Собеседование
Вас пригласили на собеседование? Поздравляем! Это значит, что вы прошли первый этап. Не забывайте, что это только начало соревнования. Чтобы одержать победу, к собеседованию нужно подготовиться не менее основательно, чем к составлению резюме. От его результата зависит, пригласят ли вас еще раз. Сумеете оставить о себе хорошее впечатление – у вас будет больше шансов получить новую интересную должность.
Собираясь на собеседование, помните: ваша одежда должна соответствовать той зарплате, о которой вы просите. Да, да! В самом прямом смысле. У вас нет дорогого делового костюма? Попросите у кого-нибудь, возьми напрокат, наконец. Но выглядеть вы должна безупречно. Не забудьте о часах и сумочке.
Вы, конечно, знаете, что опаздывать – некрасиво. А опоздать на собеседование просто непозволительно. Поэтому лучше заранее проверьте, сколько времени у тебя займет поездка до нужного места. Если придется воспользоваться городским транспортом, выйдите из дома немного раньше.
Войдя в кабинет, не хлопайте дверью, только слегка ее притворите. Улыбнитесь, приветливо поздоровайтесь и представьтесь. Говорите четко, не слишком быстро и не тихо. Заостряйте внимание на тех чертах, которые больше привлекут работодателя. Во время встречи старайтесь не нервничать. Вы боретесь за вакансию, а вторая сторона – за квалифицированного сотрудника.
Рассказывая о своих успехах, способностях и опыте работы, указывайте конкретную фирму и должность, которую вы занимали. Не будьте излишне болтливы: лидерство в разговоре отдайте собеседнику. Ваши ответы должны быть конкретны, лаконичны и без лишних подробностей. Но при этом старайтесь не преувеличивать. Не бойтесь задавать вопросы. Они свидетельствуют о вашем серьезном подходе к делу, о том, что вы хотите проанализировать условия труда и, быть может, сравнить их с теми, которые предлагают другие организации.
Все, что вы говорите на собеседовании, должно нести положительный заряд. Поэтому разговаривайте спокойно и не жалуйтесь на жизнь. А обсуждая вопрос зарплаты, не говорите: “Мне этого мало”. Лучше скажите: Я достойна большего”.
Завдання 2. Підготувати електронний варіант презентації на тему «Сучасні ділові папери»
Самостійна робота № 3
Завдання 1. Перекладіть текст
Искусство ведения доклада
Ваши успехи, в том числе профессиональные, зависят от того, насколько умело вы общаетесь с людьми. Научиться этому несложно!
Оказывается, люди, которые умело общаются, достигают в жизни большего. Правильное общение – это искусство слушать и слышать, видеть и чувствовать, умение и понять собеседника и донести до него свои мысли. Очень часто именно от этого умения зависит успех в карьере. Порой даже выступление по результатам работы отдела или презентация на конференции может обернуться для вас новой должностью или перспективным предложением. Главное – не бояться и сделать все правильно.
Если есть возможность, постарайтесь узнать заранее, перед кем вам придется выступать: численность аудитории, её интересы, взгляды. В зависимости от этого вы сможете подкорректировать отдельные моменты своего выступления. Запомните: нужно находиться на одном культурном уровне с аудиторией, общаться на ее языке. Только в этом случае можно рассчитывать на установление психологического контакта между оратором и слушателями.
Не зря говорят, что хорошая импровизация – это хорошо подготовленная импровизация. Выступление без предварительной подготовки, особенно начинающего оратора, наверняка будет провалом. Для начала тщательно продумайте структуру своего выступления. Очень важно с самого начала заинтересовать публику. Для этого во вступительной части можно использовать веселую шутку или рассказать какой-то интересный факт, обязательно связав его с темой выступления.
•	Определите мотивацию своего выступления: что полезного или интересного слушатели узнают для себя.
•	Выделите главную идею своей речи и разделите ее на несколько частей.
•	Выберите ключевые слова, которые вы повторите несколько раз, чтобы присутствующие лучше запомнили, о чем вы им рассказывали.
•	Определите момент в ходе выступления, когда вы обратитесь к аудитории с каким-то вопросом или просьбой, – это поможет присутствующим сконцентрировать свое внимание на обсуждении темы и значительно повысит эффективность восприятия информации.
•	Подготовьте необходимые схемы, иллюстрации, графики для зрительного закрепления информации.
•	В заключительной части повторите основные идеи и ключевые моменты.
Тезисы лучше записать на небольшие карточки. Расположите их по порядку. Такими карточками очень удобно пользоваться во время выступления. Если это не двух-трехчасовой доклад, то читать текст не стоит, желательно выучить его наизусть и произносить по памяти, лишь время от времени заглядывая в свои заметки.
Завдання 2. Напишіть рецензію на підручник Стилістика української мови6 Підручник/ Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. 2-ге вид., випр. – К.: Вища шк., 2005. – 462 с.

Самостійна робота № 4
Завдання 1. Перекладіть текст.
Золотые правила спорящего
Отстаивая свою точку зрения и убеждая в чем-то других, научитесь сохранять спокойствие и уверенность.
	Необходимо самому искренне верить в то, о чем говоришь. Ваши слова вряд ли будут убедительны, если вы сами сомневаетесь в том, что собираетесь внушить окружающим.

Ни в коем случае не употребляйте таких слов как “может быть”, “наверное”, а также слов-паразитов “ну”, “мм”, “ээ”. Лучше говорите: “непременно”, “всем очевидно”.
Говорите привычным тоном, не повышая голоса и не меняя его. Если вы выберете какой-то иной тон или другую манеру разговора, вам вряд ли поверят (другим голосом обычно лгут).
	Обязательно установите с тем, кого собираетесь убеждать, зрительный контакт. Старайтесь поймать взгляд и удерживать его.
	Используйте жесты для того, чтобы подкрепить свои слова. Помните, что слова, подкрепленные жестами и эмоциями, сильны вдвойне.
Постарайтесь переговорить собеседника. Как только оппонент захочет перевести дух, начинайте говорить, приводя свои доводы и факты.
Немалое значение играет положение тела и осанка. Если вы желаете что-то доказать, стойте прямо, не переминайтесь с ноги на ногу и не сутультесь – это проявление некой неуверенности.
В ходе разговора выскажите свои доводы и аргументы несколько раз, чтобы они запомнились.
	Помните: чтобы убедить других, необходимо понять их точку зрения, возражения, вопросы.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:
	Причини й наслідки низької мовленнєвої культури.

Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу.
Гендерний аспект спілкування.
Умови успішного проходження ділової співбесіди.
Засоби створення ділового іміджу у професійному спілкуванні. 
Стиль та імідж ділової людини.
Умови збереження та ефективного використання робочого часу.
Невербальні засоби професійного мовлення.
Етикет електронної пошти.
Історія становлення офіційно-ділового стилю в сучасній українській літературній мові.
Зародження справочинства в Київській Русі.
Діловодство часів Б.Хмельницького.
Ділова мова в Україні в XVII ст.
Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.
Канцелярія Запорозької Січі.
Стилістичні ознаки ділових паперів ХVІП-ХІХ ст.
Розвиток епістолярного стилю у XVIII ст.



