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Опис навчальної дисципліни 

 

  

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

напрям підготовки, 

освітньо-кваліфі-

каційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  – 1,5 

 
Галузь знань: 

 

27 «Транспорт» 

 

 
Нормативна 

 навчальна дисципліна з циклу 

гуманітарної підготовки 
 

Спеціальність: 

 

274 «Автомобільний 

транспорт» 

 

Модулів – 1 

Спеціалізація:  

                       

«Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

«Актуальні проблеми 

українського 

мовознавства» 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

54 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 6 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

«Молодший спеціаліст» 

 

 14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  2 год. 

Лабораторні 

Не передбачені програмою 

Самостійна робота 

24 год. 48 год. 

Вид контролю:  

 

Залік 

 

Залік 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання -  

- для заочної форми навчання – 11%: 81% 

 



 

 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення курсу є формування системи знань про норми 

сучасної літературної мови як основи культури усного й писемного 

професійного спілкування фахівців галузі, набуття практичних навичок 

використання в мовленні наукової та фахової термінології, вироблення вмінь 

створювати та відтворювати усні та писемні мовленнєві жанри професійного 

спілкування. 

Завдання курсу – ознайомити студентів з мовним законодавством 

України, нормами української літературної мови (орфографічними, 

пунктуаційними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, 

стилістичними) у професійному спілкуванні, правилами складання 

професійних документів; термінами, професіоналізмами, номенклатурними 

назвами; з'ясувати особливості усного професійного мовлення; особливості 

використання лексики і фразеології у професійному спілкуванні; опанування 

студентами основ науково-технічного перекладу.  

Основні завдання вивчення дисципліни „Українська мова (за 

професійним спрямуванням)”:  

• ознайомити студентів зі стильовим різноманіттям української 

літературної мови, зокрема зі стилями, що є основою для 

професійного спілкування, науковим та офіційно-діловим; 

• систематизувати знання з української мови взагалі й 

професійного спілкування зокрема;  

• збагатити словниковий запас студентів з наукової термінології 

опановуваного ними фаху;  

• сформувати вміння писати та оформлювати наукові роботи 

(звіти, анотації, відгуки, рецензії, тези тощо); 

• розвинути у студентів навички перекладу та редагування 

професійних текстів;  



 

 

• сформувати вміння оформлювати документи, поширені у 

професійній діяльності, зокрема заяви, автобіографії, резюме, 

службові записки та ін.; 

• забезпечити оволодіння нормами сучасної української орфоепії, 

орфографії, граматики, лексики, стилістики і правилами мовного 

етикету в межах професійного спілкування. 

Внаслідок вивчення даного курсу студент має володіти певними мовними 

знаннями і мовленнєвими навичками. 

Студент повинний знати: 

• Значущість вивчення курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)»; 

• Особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови; 

• Поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови; 

• Основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію 

публічного виступу; 

• Прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно 

читати й осмислювати прочитане; 

• Сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та 

нормативи; 

• Основні функції, рівні ділового спілкування; 

• Мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики 

сучасної української літературної мови; 

• Особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у 

професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, 

абревіатур, географічних скорочень; 

• Основні правила українського правопису; 

• Синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу 

матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження 

підмета з присудком; призначення, кваліфікацію документів, вимоги до 



 

 

складання та оформлення різних видів документів та правила їх 

оформлення. 

Студент повинний уміти: 

• Здійснювати регламентоване спілкування, застосовувати 

орфоепічні та акцентологічні норми української літературної 

мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі 

звертання, привітання, ввічливості; володіти різними видами 

усного спілкування; готуватися до публічного виступу тощо; 

• Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне 

українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та 

виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; 

користуватися словником іншомовних слів, термінологічними 

словниками та довідковою літературою; 

• Знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному 

мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними 

видами словників; 

• Перекладати тексти українською мовою, використовуючи 

термінологічні двомовні словники, електронні словники; 

• Правильно записувати числівники та цифрову інформацію у 

професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками; 

• Правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у 

професійному спілкуванні; користуватися додатковою 

літературою; 

• Правильно вживати прийменникові конструкції у професійних 

текстах, перекладати прийменникові конструкції українською 

мовою;  

• Користуватися синтаксичними нормами у професійному 

спілкуванні; 

• Правильно використовувати синтаксичні конструкції під час 

укладання документів. 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Змістовий модуль 1. Культура фахового мовлення.   

Етика ділового спілкування 

 

Тема 1. Мова як засіб спілкування. 

1. Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)».  

2. Нормативні документи про державний статус української мови.  

3. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, 

як показник рівня культури людини.  

4. Стилі сучасної української літературної мови. 

5. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового 

стилю. Типи мовлення. 

 

Тема 2. Літературна мова. Специфіка мовлення фахівця. 

1. Поняття літературної мови.  

2. Мовна норма, варіанти норм.  

3. Ознаки та аспекти культури мовлення.  

4. Мовленнєва культура — критерій професійної майстерності фахівця. 

5. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи 

підвищення мовленнєвої культури.  

6. Мова і професія.  

7. Майстерність публічного виступу.  

8. Види підготовки до виступу.  

9. Управління мовленням та його структурування з допомогою 

тематичної організації, зв’язності та злитості.  



 

 

10. Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного 

виду усного вербального спілкування. 

11. Культура мовлення під час дискусії. 

 

Тема 3. Види, форми і прийоми мислення. Риторика як наука. 

Етика ділового спілкування. 

1. Формування навичок і прийомів мислення. 

2. Види, форми і прийоми розумової діяльності. 

3. Риторика як наука. Основні закони риторики. 

4. Поняття етики ділового спілкування. 

5. Предмет і завдання етики ділового спілкування.  

6.Структура ділового спілкування. 

7. Техніка ділового спілкування. 

8.  Мовленнєвий етикет. 

9. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, 

прийомів та по телефону. 

 

Змістовий модуль 2. Лексичний аспект сучасної української мови  

у професійному спілкуванні 

 

Тема 1. Лексичний аспект СУМ. Точність і доречність мовлення. 

Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів 

1. Багатозначні слова.  

2. Синонімічний вибір слова.  

3. Словники синонімів та паронімів: правила користування.  

4. Пароніми та омоніми у мові фаху. 

5. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. 

 

 

 



 

 

Тема 2. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. 

1. Терміни і термінологія.  

2. Лексика за сферою вживання.  

3. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від 

загальновживаної.  

4. Функції та структурно — граматичні особливості слів-термінів. 

5. Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики. 

 

Тема 3. Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до 

напряму підготовки). 

1. Правила вживання термінів.  

2. Терміни і професіоналізми.  

3. Творення професіоналізмів.  

4. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні.  

5. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання. 

 

Тема 4. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).  

 

Змістовий модуль 3. Нормативність і правильність фахового мовлення 

 

Тема 1. Орфографічні та орфоепічні норми СУМ. Орфографічні та 

орфоепічні словники. 

1. Особливості українського правопису.  

2. Орфоепічні норми.  

3. Систематизація правил орфографії. 

4. Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.  

5. Правопис складних іменників та прикметників.  

6. Правопис прислівників. 

 

 



 

 

Тема 2. Морфологічні норми СУМ. 

1. Особливості використання різних частин мови у професійному 

спілкуванні. 

2. Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, 

імен, по батькові, географічних назв. Правопис відмінкових закінчень 

іменників II відміни у родовому відмінку. Рід, число невідмінюваних 

іменників. 

3. Особливості використання займенників у діловому мовленні. 

4. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій. 

5. Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у 

професійних текстах.  

6. Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то. 

7. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому 

мовленні 

 

Тема 3. Синтаксичні норми СУМ. 

1. Синтаксичні структури у професійному мовленні. 

2. Розповідна форма викладу матеріалу. Прямий порядок слів, вживання 

інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, 

однорідних членів речення.  

3. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні.  

4. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні.  

5. Просте і складне речення. 

 

Змістовий модуль 4. Складання професійних документів 

3. Текст документа.  

4.Основні реквізити. 

Тема 1. Документ. 

1. Документ. Його функції, види.  

2. Загальні вимоги до складання документів.  



 

 

Тема 2.Укладання документів щодо особового складу. 

1. Реквізити документів та вимоги до їх написання. 

2. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, 

накази щодо особового складу, резюме, заява.  

 

Тема 3. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. 

Особливості складання розпорядчих та організаційних документів. 

1. Види службових листів . 

2. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового 

листування.  

3. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс. 

4. Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, 

запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. 

Виробничі протоколи. Витяг з протоколу. 

5. Управлінська документація.  

6. Оформлення стандартних документів. 

7. Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова. 

8. Ознайомлення з організаційними документами. Статут, положення, 

інструкція. 

 

Тема 4.Укладання фахових документів відповідно до напряму 

підготовки. 

1. Акт. 

2. Накладна. 

3. Список. 

4. Таблиця. 

 

 

 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

№ 
з/п 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
 

 

Разом  

у тому числі Разом  у тому числі 

л п сем інд с.р.  л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Культура фахового мовлення.  

 Етика ділового спілкування 
 1. Тема 1. Вступ. 

Предмет і 

завдання курсу 

«Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)». 

Державотворча 

роль мови. 

Функції мови.  

Стилі, типи і 

форми мовлення. 

4 2 - - - 2 

 

 

4 

 

 

2 - - - 2 

 2. Тема 2. 

Літературна мова.  

Мовна норма. 

Культура мови. 

Культура 

мовлення під час 

дискусії. 

Специфіка 

мовлення фахівця. 

4 2 - - - 2 4 - - - - 4 

 3. Тема 3. Види, 

форми і прийоми 

мислення. Ритори-

ка як наука. Етика 

ділового спілкув. 

2 - - 2 - - 4 - - - - 4 

 

 

Разом за змістовим 

модулем 1 

10 4 - 2 - 4 12 2 - - - 

 

 

10 

 

 



 

 

 

Змістовий модуль 2. Лексичний аспект сучасної української мови 

 у професійному спілкуванні 
 4. Тема 1. Лексичний 

аспект СУМ. 

Точність і 

доречність 

мовлення. Складні 

випадки 

слововживання. 

Пароніми та 

омоніми. Вибір 

синонімів. 

3 - 2 - - 1 - - - - - - 

 5. Тема 2. Терміни і 

термінологія. 

Загальнонаукові 

терміни 

3 2 - - - 1 1 - 1 - - - 

 6. Тема3. 

Спеціальна 

термінологія і 

професіоналізми 

(відповідно до 

напряму 

підготовки). 

3 - 2 - - 1 4 - - - - 4 

 7. Тема 4. Типи 

термінологічних 

словників 

(відповідно до 

фаху). 

3 2 - - - 1 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 

 

 

12 4 4 - - 4 5 - 1 - - 4 

Змістовий модуль 3. Нормативність і правильність фахового мовлення 
8. Тема 1. Орфогра-

фічні та орфоепі-

чні норми СУМ. 

Орфографічні та 

орфоепічні 

словники 

4 - 2 - - 2 6 

 

 

2 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

6 

 

 

2 

9- 

 

 

10 

Тема 2. Морфо-

логічні норми 

СУМ 

8 2 

 

- 

2 

- - 
 

4 
7 - 1 - - 6 

11 Тема 3. Синтак- 4 2 - - - 2 4 - - - - 4 



 

 

сичні норми СУМ 

у професійному 

спілкуванні. 

Разом за змістовим 

модулем 3 
16 4 4 - - 8 19 - 1 - - 18 

Змістовий модуль 4. Складання професійних документів 
12 Тема 1. Загальні 

вимоги до 

складання 

документів. 

Текст документа. 

Основні 

реквізити. Види 

документів. 

2 2 - - - - 8 2 - - - 6 

13 Тема2. Уклада-

ння документів 

щодо особового 

складу 

4 - 2 - - 2 - - - - - - 

14 Тема 3. Текстове 

оформлення до-

відково-інформа-

ційних документ-

тів. Особливості 

складання розпо-

рядчих та органі-

заційних докум. 

4 - 2 - - 2 4 - - - - 4 

15 Тема 4. Укладан-

ня фахових доку-

ментів відповідно 

до напряму підгот. 

6 - 2 - - 4 6 - - - - 6 

Разом за змістовим 

модулем 4. 
16 2 6 - - 8 16 - - - - 16 

 

Разом  годин  

 

54  14 16 2 - 22 54 4 2 - - 48 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.Теми практичних  занять 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

 

1. 

 

Види, форми і прийоми мислення. Риторика як 

наука. Етика ділового спілкування. 

 

2 

Разом 2 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

 

 

 

1 

 

 

2 

Змістовий модуль 2. Лексичний аспект сучасної 

української мови у професійному спілкуванні 

Тема. Лексичний аспект СУМ. Точність і доречність 

мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та 

омоніми. Вибір синонімів. 

Тема. Спеціальна термінологія і професіоналізми 

(відповідно до напряму підготовки). 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Змістовий модуль 3. Нормативність і правильність 

фахового мовлення 

Тема. Орфографічні та орфоепічні норми СУМ. 

Орфографічні та орфоепічні словники. 

Тема. Морфологічні норми СУМ. 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

5 

Змістовий модуль 4. Складання професійних 

документів 

Тема. Укладання документів щодо особового складу. 

 

 

2 



 

 

 

 

7. Теми лабораторних занять (не передбачено програмою) 

 

8. Самостійна  робота 

6 

 

7 

 

Тема. Текстове оформлення довідково-інформаційних 

документів. Особливості складання розпорядчих та 

організаційних документів. Укладання фахових 

документів відповідно до напряму підготовки. 

2 

 

2 

 

Разом 14  

№ 

з/п 

Теми 

 

Обсяг 

(год.) 

 
Денне 

відді-

лення 

Заоч-

не 

відді-

лення 

1. Змістовий модуль 1.  Культура мовлення. Культура 

фахового мовлення.  Етика ділового спілкування  

Тема. Поняття літературної мови. Мовна норма, варіанти 

норм. Ознаки та аспекти культури мовлення. Мовленнєва 

культура — критерій професійної майстерності фахівця. 

Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи 

підвищення. мовленнєвої культури. 

Тема. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до 

виступу. Управління мовленням та його структурування з 

допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості. 

Форми та функції ділового спілкування. Бар'єри в 

спілкуванні, його рівні. 

4 10 



 

 

2 Змістовий модуль 2.  Лексичний аспект сучасної 

української мови у професійному спілкуванні.   

Тема. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. 

Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна 

лексика, її відмінність від загальновживаної. Функції та 

структурно - граматичні особливості слів-термінів. Джерела, 

походження, способи творення термінологічної лексики.  

Тема. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у 

мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери 

вживання. 

Тема.Типи термінологічних словників (відповідно до фаху). 

Вживання  термінів свого фаху, правила правопису слів-

термінів та слів іншомовного походження Тема 4. 

Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. 

Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті 

(граматичні форми) 

4 4 

3. Змістовий модуль 3. Нормативність і правильність 

фахового мовлення 

Тема. Орфографічні та орфоепічні норми СУМ. 

Орфографічні та орфоепічні словники.  

Тема. Морфологічні норми СУМ. 

Тема. Синтаксичні норми СУМ. 

8 18 



 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Студенти заочного відділення виконують домашню контрольну роботу 

за варіантами, яка містить одне теоретичне питання і 10 практичних завдань. 

Виконання контрольної роботи здійснюється відповідно до методичних 

рекомендацій для студентів, що видається окремо.  

Студенти денного відділення пишуть реферати, перелік яких подається, і 

працюють над дослідженням окресленої мовної проблеми, укладаючи при 

цьому додатково відповідні альбоми, теки тощо (за вибором). 

 

10. Методи навчання  

 

Словесні: лекція з елементами евристичної бесіди, розповідь, пояснення, 

бесіда; інноваційні: веб-квести, презентація, метод проектів, лінгвістичні 

естафети, ситуаційні та рольові ігри, моделювання ситуацій усного 

професійного спілкування, робота у "малих групах"; наочні: демонстрація, 

4. Змістовий модуль 4. Складання професійних документів 

Тема. Документ - основний вид ділового мовлення. Вимоги 

до складання та оформлення різних видів документів. 

Основні реквізити. Види документів та їх класифікація. 

Стандартні і нестандартні документи.  

Тема. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. 

Факс.  

Тема. Оформлення довідково-інформа-ційних документів: 

виробничі звіти,  протоколи, витяг з протоколу. 

Ознайомлення з організаційними документами. Статут, 

положення, інструкція. 

8 16 

Загальна кількість годин на семестр 24 48 



 

 

ілюстрація; практичні: вправи (тренувальні, творчі тощо), проблемно-

пошуковий. 

 

11. Методи  контролю 

 

1. Усний контроль: 

- ущільнене опитування; 

- бесіда; 

- розповідь; 

- монолог; 

- діалог. 

2. Письмовий контроль: 

- контрольна робота (завдання різного типу); 

- твір; 

- диктант; 

- реферат; 

- тести; 

- тека «Ділові папери»; 

- спостереження над мовним матеріалом (написання статті, есе); 

- словник професійних термінів; 

- переклад; 

- індивідуальне науково-дослідне завдання. 

3. Метод практичної перевірки. 

4. Графічний контроль (укладання схем, таблиць, кластерів тощо). 

5. Програмований контроль. 

6. Комбінований контроль. 

7. Метод самоконтролю. 

8. Метод взаємоконтролю. 

9. Перевірка домашніх робіт. 

 



 

 

Підсумковий контроль – залік. 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Підручники та посібники. 

2. Базові конспекти лекцій. 

3. Лекції на електронних носіях (розробник Піпенко А.А.). 

4. Роздруковані тексти практичних та індивідуальних робіт та їхній 

електронний варіант. 

5. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях. 

6. Сайт викладача Піпенко А.А. (http:// lileia.jimdo.com). 

Крім того, сюди належать матеріали для проведення ситуаційних та 

рольових ігор, роздавальні ілюстративні матеріали, довідково-дидактичні 

матеріали; термінологічні та лінгвістичні словники, список мовознавчих 

термінів для обов’язкового засвоєння, конспект лекцій з курсу, завдання для 

поточного контролю ЗУН; електронна програма навчання української мови; 

тестові завдання, завдання для контрольних робіт та заліку; пакет матеріалів 

до ККР; матеріали для поточного оцінювання; презентації; методичні 

вказівки тощо. 

Вивчення  дисципліни  студентами передбачає  вміння  використовувати  

різні  інформаційні  ресурси – опубліковану українську та іноземну 

літературу (нормативні документи, підручники, навчальні посібники, наукові 

періодичні та монографічні видання, словники, довідники тощо), методичну 

літературу та інтернет-джерела. 
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Підручник. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с. 

4. Лобода В.В., Скуратівський Л.П. Українська мова в таблицях: Довідник. — 

К.: Вища школа, 1993. — 239 с. 

5. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної 

дисципліни «Ділова українська мова у державному управлінні» / Укладачі: 
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14. Інформаційні ресурси 

 

1. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua  (сайт “Словники України”)  

2. http://slovo.ridne.net  (Електронні версії словників термінографічної серії 

Слово Світ)  

3. http://www.slovnyk.net (Великий тлумачний словник сучасної української 

мови)  

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua
http://slovo.ridne.net/
http://www.slovnyk.net/


 

 

4. http://ru.org.ua; http://krym.linux.org.ua  (Академічний російсько-

український словник за ред. А. Кримського)  

5. http://www.rosukrdic.iatp.org.ua  (Російсько-український словник сталих 

словосполучень) 

6. http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (Українська  мова : Енциклопедія) 

7. www.msu.kharkov.ua/tc (Галузевий термінологічний центр) 

8. http://ulif.mon.gov.ua (Український лінгвістичний портал) 

9. http://pravopys.vlada.kiev.ua (інтернет-сторінка, присвячена мовним 

питанням)       

10. www.domivka.net/forum/archive/index.php/t-6037.html (Р. Рожанківський. 

Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови). 

11. www.rada.kiev.ua/LIBRARY/ 

12. lileia.jimdo.com 

 

 

http://ru.org.ua/
http://krym.linux.org.ua/
http://www.rosukrdic.iatp.org.ua/
http://www.msu.kharkov.ua/tc
http://ulif.mon.gov.ua/
http://pravopys.vlada.kiev.ua/
http://www.domivka.net/forum/archive/index.php/t-6037.html
http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/

