
            Практичні рекомендації для учнів групи ТУ-1   

                                                 21.10.2020 

Професія: Адміністратор 

Тема 3. Організації документального забезпечення управління на 

підприємстві,установі,організації  . 

П.т. 3.4. Інстуктаж  з ОП та БЖД. Стилістичне оформлення та редагування 

службових документів. 

                                               Мета уроку: 

Навчальна – продовжити формувати вміння редагувати та формати службові 

документи та удосконалювати вміння працювати з  документацією.  

Виховна: – виховувати творче ставлення до справи. 

Розвивальна: - сприяти розвитку логічного мислення учнів; формувати в 

учнів алгоритмічне мислення, уміння самостійно здобувати знання; 

 

 

      

 



Слово "редагування" походить з латинської мови і означає "приведений до 

порядку". Редагування - це аналіз, перевірка, спрямована на виправлення 

тексту, призначеного для опублікування або для безпосереднього 

використання його як документа. 

 

Редагування - складний творчий процес. 

Основна мета редагування - ліквідація мовних 

помилок. Окрім того, в процесі редагування 

встановлюється відповідність тексту зокрема і 

документа загалом різним вимогам: 

перевіряється фактичний матеріал, оцінюється 

композиційна будова документа, 

вдосконалюється його мова і стиль викладу. 

 

Редагування службових документів можливе тільки при високому рівні 

володіння літературною мовою, навичками та прийомами роботи з 

документами. Сучасній діловій людині знання щодо правки документів 

різного призначення та видів вкрай необхідні. 

Службова документація охоплює всі сторони життя і діяльності людей, а 

тому якість службового документа безпосередньо впливає на характер і 

результати цієї діяльності. 

Основа редагування - робота з текстом. Текст повинен будуватися на основі 

певного послідовного і доказового мислення. При редагуванні текстів 

застосовують основні логічні закони. 

 

Прийом «Відстрочена відгадка». 

 

1.Як правильно організувати роботу з документом, щоб зекономити час? 

2.Як зробити так, щоб ваш документ мав естетичний вигляд  на папері? 

3.Яким чином можна пронумерувати сторінки в документі? 

 Відповіді на ці та інші  запитання ви дізнаєтесь під час вивчення нової теми. 

 

 



 

У роботі над документом можна виділити три основних етапів: 

- на першому етапі редактор здійснює читання тексту в цілому і 

встановлює, наскільки логічно і зрозуміло для адресата викладено зміст 

документа, виправляє логічні і смислові помилки. 

 

- головним завданням другого етапу роботи з текстом є перевірка 

фактичного матеріалу, використовуваного при створенні і редагуванні 

документа. На цьому етапі редактор документа 

повинен уважним чином перевірити і перевірити 

наступне: 

 

• спирався  при створенні та оформленні нового 

документа автор-упорядник на останні державні 

стандарти Укорїни з написання організаційно-

розпорядчої документації; 

• чи використовував автор-упорядник першоджерело 

при складанні тексту нового документа; 

• чи є вихідні дані тих документів, на які спирався автор-упорядник при 

написанні нового документа; 

• чи включений у складений документ тільки новий і достовірний 

цифровий і фактичний матеріал з документа першоджерела; 

• уточнені  при складанні тексту всі цифрові та фактичні відомості, що 

стосуються адресата і адресанта (прізвища, імена, по батькові, назви і 

адреси організацій, географічні позначення і т.д.); 

• спирався  укладач тексту документа на останні ортологіческіх 

(нормативні) словники і довідники при  при роботі 

- на третьому етапі здійснюється власне редагування документа, 

проводиться ретельна мовна та стилістична правка кожної пропозиції 

документа. 

 



                   

 

Для успішного виправлення всіх видів помилок у реченні необхідно володіти 

двома технічними прийомами: 

• зіставлення кожної виправленої фрази з первісним варіантом; 

• зіставлення кожної виправленої фрази з попередньою і наступною 

фразами. 

Перше зіставлення повинно здійснюватися з погляду зміни, появи або втрати 

в виправленої фразі якихось смислових відтінків, відомостей, фактів в 

порівнянні з початковою фразою. 

Друге зіставлення необхідно, оскільки кожна фраза - це елемент композиції 

цілісного тексту, тісно пов'язаний з іншими елементами. Фразу можна 

розглядати ізольовано, поза композиційних зв'язків, інакше можна 

зруйнувати весь текст. 

Аналізуючи матеріал таким чином, редактор поступово просувається від 

фрази до фрази, від початку тексту до його кінця. У ході цього поступального 

руху він ліквідує всі мовні помилки і усуває стилістичні недоліки. 

Лінгвістичний аналіз документів, що використовуються службовцями в 

повсякденній практиці, показує, що існують найбільш типові помилки мови 

документів, що виникають через особливості і деяких труднощів офіційно-

ділового стилю мовлення. 

 

 

 

 



 

Всі помилки умовно можна розділити на шість видів:  

логікосмисловие помилки, 

 лексичні помилки,  

морфологічні помилк ,                    

 синтаксичні помилки, 

 помилки, пов'язані з 

порушенням ділового етикету, 

 помилки правопису.  

Усередині кожного виду вони можуть бути нормативно-стилістичними, що 

виникають через незнання літературних норм офіційно-ділового стилю мови, 

і власне стилістичними, виникаючими внаслідок проникнення в документ 

мовних засобів з інших стилів. 

 

            Роль основних логічних законів при редагуванні тексту документа 

 

                    
 

 

 

 



 

 

Закон тотожності. В межах цього закону предмет думки одного міркування, 

одного доказу однієї теорії повинен залишатися незмінним. Закон тотожності 

вимагає, щоб у процесі міркування одне знання про предмет не підмінялося 

на інше. Якщо ця вимога порушується, то руйнуються логічні зв’язки. 

      

Закон тотожності має практичне значення. Так, починаючи обговорювати 

якийсь предмет, необхідно бути впевненим, що обидві сторони вкладають в 

нього один і той же зміст. Якщо співбесідники не сходяться в розумінні 

термінів і по-різному трактують їх, обговорення стає беззмістовним. Закон 

тотожності спрямований і на тих осіб, які досить нечітко і некоректно ведуть 

мову про якийсь факт чи ситуацію. 

У практиці ділового спілкування це часто зустрічається: повідомляється про 

щось, але ведеться мова про щось інше (побічне). Так, великої помилки 

припускаються ті, хто, описуючи один важливий факт, переходить на деталі, 

забуваючи про суть і мету предмета. Наприклад, подекуди на службових 

нарадах, засіданнях доповідач, повідомляючи про мету свого виступу, 

відступає від конкретики і починає говорити про сторонні речі. Мета в 

такому випадку не досягнута і час втрачений марно. 

Закон протиріччя. Згідно з цим законом не можуть бути однаково вірними 

(істинними) обидва висловлювання (повідомлення), одне з яких що-небудь 

стверджує, а друге - заперечує в той же час. 

Наприклад, описуючи в звіті фінансово-виробничий стан за попередній 

календарний рік, автор повідомляє, що "організація досягла найвищих 

показників у цьому році. Не менш високих показників було досягнуто і в 

минулому році. " В цьому випадку перше твердження заперечується 

наступним. Це - нонсенс, який завдає шкоди не тільки авторитету автора 

документа, а й самій організації, якщо документ призначений для виходу за її 

межі. Слід відмітити, що закон протиріччя не дає теоретичної відповіді на 

питання, яке з суджень вірне. Достовірність вивіряється тільки практикою. 

Закон виключення третього. Основний зміст цього закону логіки полягає в 

наступному: якщо є два судження, які суперечать одне одному, то одне з 

суджень обов’язково вірне, а друге - невірне. Отже, між ними не може бути 

середини - третього судження. Наприклад, в тексті документа може бути 

повідомлено, що "організація виконала план повністю, але недовиконаною 

залишилася ланка роботи... " 

Закон достатньої підстави. Цей закон формулюється так: для того, щоб 

визнати судження про предмет істинним, повинні бути вказані достатні 

підстави для цього. Не досить тільки стверджувати що-небудь, необхідно 

думку (точку зору) обґрунтувати, підтвердити її фактами, інакше 

висловлювання залишиться голослівним. 



При редагуванні службових документів необхідно знати основні вимоги, 

обов’язкові для пред’явлення доказів. 

Доказ (доказовість) - це логічна дія, в процесі якої істинність положення 

обґрунтовується судженнями безумовно істинними. 

Таким чином, судження базується на тезисах та аргументах: 

 Тезиси - положення, які доводяться. 

 Аргументи - судження, які повинні довести тезиси. 

Наприклад: "Умови, за яких колектив не виконав планових зобов’язань, були 

важкими (тезис) через недопостачання сировини та тривале відключення 

електроенергії (аргументи) ". 

Вимоги до доказів (аргументів): 

 тезис і аргумент повинні бути чіткими та ясними у формулюванні; 

 в ході доказу тезис повинен бути незмінним, тобто доводити слід щось одне, 

а не перескакувати на інший предмет; 

 тезис і аргумент не повинні суперечити одне одному; 

 як аргументи повинні застосовуватися судження, положення, які не 

викликають сумнівів, тобто їх слід перевіряти практикою; 

 доказ (аргумент) повинен бути цілком достатнім для підтвердження тезису. 

Композиційна будова документа. Сьогодні документ - це засіб закріплення 

різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, 

явища дійсності та розумову діяльність людини. 

Композиційна стрункість документа визначається не тільки розміщенням 

матеріалу і послідовністю викладу його змісту. Вона також залежить від 

характеру і об’єму відомостей, які містяться в документі. 

Важливо. 

                              

 
Майте на увазі  

При редагуванні службових документів необхідно знати основні вимоги, 

обов'язкові для службових документів.   



 

 

КАРТКА ЗАВДАНЬ № 1.  

                                               Завдання 1 

 

а) Видаліть у тексті непотрібні символи : 

 

                                    Рееве таа стогнне Ддніпр широкий, 

                                    Сеердитий вітерр завива. 

                                    Додоолу вверби ггне ввисокі, 

                                    Гораами ххвилі підіймаа. 

 

 

                                                     Завдання 2 

 

а) Видаліть у тексті непотрібні символи: 

                               

                               Якк уумру, то пооховайте меене на моогилі 

                               Сееред сстепу широокого нна Ввкраїні миилій. 

                               Щоб лаани шиирокополі і Дніпро, і крручі 

                               Бууло виидно, бууло чути, яяк рреве ревучий. 

 

 

 

                                                  Завдання 3 

 

а) Вставте до тексту пропущені символи: 

 

                                        Дбрый доктр Айболт! 

                                        Он под деревм сидт. 

                                        Приходи к нему лечться, 

                                        И корва, и влчица, 

                                        И жуок, и черячок 

                                        И меведица! 

                                        Всех изечит, исцелит 

                                        Дбрый доктр Айболт! 



 

 

 

  КАРТКА ЗАВДАНЬ 2. 

 
                                               Завдання 1 

 

а) Замініть в тексті неправильно надруковані символи: 

 

                                        Як умру, то похавайте мене на магилі     

                                        Серид степу шерокаго на Вкраїні милій. 

                                        Щоп лани шерокаполі і дніпро, і кручі 

                                        Було видна, було чюти, як реве ривучий.     

 

                                               Завдання 2 

 

а) Виконайте перевірку правопису вірша будь-яким зі способів: 

 

                                        Риве та стогне дніпр шерокий, 

                                        Сирдитий вітир завева. 

                                        Дадолу вербии гне весокі, 

                                        Горрами хвиллі підійма. 

                                                Завдання 3 

 

Відредагувати текст. 

 

                                                 Спать па 

                                                 Ра!Уснул бочок , 

                                                 Лег вкаробку набачек. Сон 

                                                 Ный мышка легв краватьь, 

                                                 Тоолькаа слон не хочит спать . 

 

 

 



 

 

 

          Буде корисно ознайомитися з матеріалом до цієї теми: 
 

                     Л.І.Скібіцька  «ДІЛОВОДСТВО», 2006 р.  

 

                               ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Епапи  редагування.  

2.Основні логічні законі при редагуванні тексту документа. 

 

. 

Відповіді присилати на електронну адресу:elenakosartsova@gmal.com 

                             

   

  

 

                          



              

                     

    Домашнє завдання :                 

1.Повторення матеріалу  

2. Тексти для редагування:  

Ольга Кобиляньська    

                                     “Миланхолійний вальс‖ 

 Неможу слухати миланхолійної музики. А вже най менше такої, що 

преваблює зразу душу ясними, до танцю визиваючими грациозними звуками, 

а від так, зрікаючися їх незамітно, льється лиш одною широкою струєю 

смутку! Я роспадаюся тоді в чуття і неможу опертися настроєві сумному, мов 

креповий флер, якого позбутися мені нетак лехко. За те, як пронесется 

музика блиску, я подвійно живу. Обнімала би тоді цілий сьвіт, заявляючі 

далеко-широко, що музика грає! І класичну музику люблю. Навчила мене її 

розуміти і відгадувати по ―мотвах‖, одна з моїх товарищок, якої душа не мов 

складалася з тонів і була сама олицетворина музика. Вона вічно шукала 

гармоніі. В людях, в їх відчувані, в їх відносинах до себе і до природи… 

 



 

 

 І.Нечуй-Левицький         

                                              “Кайдашева сім’я”  

Недалеко от богуслава, коло росі, в довгому покручиному яру роскинулось 

сило семигори. Яр вєтся гадюкою між крутими горами, між зиленими 

терассами; од яру на всі боки розбіглись, не наче гілки дерева, глибокі рукави 

й поховались десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блещать рядками 

ставочкі в очеретах, в осоці, зеленіють ливади. Греблі обсажені сто-літніми 

вербами. В глибокому яру ніби вєтся оксамитовий зелений пояс, на котрому 

блищат ніби вправлені в зилену оправу прекраси з срібла. Два рядки білих 

хат по-під горами біліють, не наче два рядки перлів на зиленому поясі. Коло 

хат зелиніют густі старі садки. 

 

                      

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інструкційно -технологічна картка. 

№ Назва 

операції 

Схеми,малюнки Інструкційні вказівки 

1. Редагування 

тексту. 

Панас Мирний,  ―Хіба ривуть воли, 

як ясла повні?‖ 

 ПОЛЬОВА ЦАРІВНА 

 На дворі весна в повні. Куди неглянь 

— скрізь розвернулося, 

роспустилося, зацвіло пишним 

цвітом. Ясне сонце, тепле й приязне, 

ще невспіло наложити палючих 

слідів на землю: як на великдень 

дівчина, красуєця вона в своїм 

роскішнім убранні... Поле — що 

безкрає море — скільки зглянеш — 

розіслало зилений килим, аж сміється 

в очах. Над ним синім шатром 

розіпялось небо — ні плямочки, ні 

хмарочки, чисте, прозоре — погляд 

так і тоне... З неба, як ростоплене 

золото, льється на землю блискучий 

світ сонця; на ланах грає соняшна 

хвиля; під хвилею спіє хліборобська 

доля... Лигенький вітрец подихав з 

теплого краю, перебігав з нивки на 

нивку, живив, освіжав кожну 

билинку... І ведуть вони між собою 

тихутаємну розмову: чутно тільки 

шелист жита. 

 

 Оформляється  згідно вимог . 

 

 

 

 



 

 


