Інструкційно-методична картка до практичного заняття
з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
для студентів всіх спеціальностей
Тема: Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні.
Мета: з’ясувати основні синтаксичні аспекти професійного мовлення, правила координування
підмета з присудком; сформувати вміння правильно будувати синтаксичні конструкції при
складанні професійних текстів.
Завдання 1. Відредагуйте словосполучення.
Працювати по сумісництву; посол по особливим дорученням; по стану здоров’я; по власному бажанню; по
тарифу; по телефону; по тій причині, що…; по умові; по професії; працюю по гнучкому графіку; зупинка по
вимозі; некоректно по відношенню до мене; бухгалтер по покликанню; вислати по пошті; по всім правилам;
працювати по схемі; не по силі; по дорученню інспекції; прийняти до відому; по вині менеджера.
Завдання 2. Відредагуйте речення, де порушений порядок слів.
1). Наведені в цьому розділі, текстові форми документів використовуватися можуть для укладання
науково-технічної продукції. 2). За цим договором несе відповідальність за неналежне виконання обов’язків
орендар. 3). Сторони за взаємною згодою достроково мають право розірвати договір. 4). Під час
перебування делегації з офіційним візитом неофіційні зустрічі організовують також. 5). За взаємною
домовленістю визначається місце і час проведення переговорів. 6). Якщо цього не вимагає ситуація, ділові
листи не повинні бути надто довгими.
Завдання 3. Прочитайте фрагменти листів. Відредагуйте речення.
1). Прошу зробити мені копію з моїх дітей (із листа в нотаріальну контору). 2). При сільському опорному
пункті створено загін по хуліганству і випивках. 3).Ремонтники достроково полагодили 14 тракторів, крім
одного Степана Даниловича Яремчука, який цими днями вийшов з ремонту. 4). Товаришу Стрєльцов!
Висилаю Вам протокол загальних зборів. Доповідачі прикладаються. 5). Громадянка Пальцева навмисне
знищує дерева, безжалісно об’їдаючи їх своєю козою.
Завдання 4. Відредагуйте переклад синтаксичних конструкцій.
предвзято относиться – упереджено відноситися;
в зависимости от форм собственности – у залежності від форм власності;
получить лицензию – одержати ліцензію;
предоставление аудиторских услуг – представлення аудиторських послуг;
соблюдать правила профессиональной этики – пильнувати правил професійної етики;
являться юридическим лицом – являтися юридичною особою;
на общественных началах – на суспілних началах;
на основании действующего сертификата – на підставі діючого сертифікату;
со стороны клиента – зі сторони клієнта;
при выполнении професиональных обязаностей – виконуючи професійні обов’язки.
Завдання 5. У поданих реченнях розставте розділові знаки.
1). У комунікації як і в системі мови діють певні закони. 2). Пунктуальність дуже цінується однак не слід
приходити до призначеного часу це може бути сприйнято як неповага. 3). Загальноприйнятий принцип
формування змісту листа вступ докази висновки й закінчення. 4). Система фінансово-розрахункової
документації покликана забезпечувати повну збереженість ресурсів точне виконання фінансових
банківських операцій запобігання фінансовим порушенням і зловживанням. 5). Серед щоденної
документації підприємств організацій та установ що висвітлює різні аспекти їхньої діяльності найбільше
довідково-інформаційних документів.
Завдання 6. Відредагуйте подані речення
1) Багаточисленні пропозиції по покращенню діяльності фірми не приймалися до уваги. 2) Згідно рішення
суду працівник поновився на звільненій посаді. 3) Мати була для Лесі Українки самою близькою людиною.
4) Комп’ютери останнього покоління оснащені запам’ятовуючими пристроями. 5) Усі працюючі громадяни
платять налоги. 6) Студенти нашого коледжу приймають участь у науковій роботі.
Завдання 7. Розкрийте дужки, поставивши іменники у потрібній формі. Вкажіть можливі варіанти.
1) Керівником відділу постачання затверджено (Васюченко Володимир Мусійович). 2) Доручення видане
(інженер...) обчислювального центру Дніпровського національного університету (Чувпило Іван Сергійович).
3) Я мешкаю на вулиці (Іван Франко). 4) Інженером (Ткачук Петро Васильович) були внесені цікаві
пропозиції. 5) Фінансову дисципліну підприємства перевіряла комісія під керівництвом (Чурай Ганна
Петрівна).

