
§ 5. Стаття 

Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в 

збірнику, журналі, газеті. Вона є результатом мислиннєвого процесу, в 

якому поєднується аналіз, структурування та висловлення думок. Отже, 

стаття – це візуальне вираження результатів мисленнєвої діяльності. 

    Якщо ви вирішили написати статтю, спершу зосередьтесь на з’ясуванні 

таких питань: 

1. Головна тема статті . 

2. На кого розрахована стаття ( хто буде користувачем вашого 

повідомлення ). 

3. Допоміжні засоби, якими ви можете скористатися під час написання 

статті. 

 Як свідчать дослідження, є три категорії читачів.  

1. Поверхневий читач. Ці користувачі зазвичай: 

 Читають заголовки чи підзаголовки; 

 Перечитують початкові та кінцеві положення статті; 

 Переглядають використані джерела; 

 Зосереджують увагу на цифрах і таблицях; 

 Швидко переглядають виноски й вирізненні у тексті речення. 

2. Середній читач. На відміну від перших, вони більш уважні  до власне 

змісту статті: зосереджуються на її головних положеннях. 

3. Уважний читач . Це – найменша група, котра ретельно вивчає 

матеріал, перечитуючи його двічі й більше , та робить при цьому письмові 

зауваження. 

  Процес написання статті складається з таких етапів: 

1. Попередній збір інформації – нотатки, опрацювання літератури, 

контакти з компонентами  в цій сфері особами, підбір ілюстрацій. 

2. Формування тексту статті -  поділ зібраного матеріалу на групи 

відповідно до визначеної тематики. 

3. Визначення структури статті – заголовків, підзаголовків, кількості 

частин, глав. З’ясування питання, в яких структурних частинах тексту буде 

розкриватися головний зміст.  

4. Написання статті.   

§7. Анотація 

Анотація – це стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису тощо. В 

ній зосереджується увага на найсуттєвішому: викладається зміст роботи та її 

мета. Анотація суттєво допомагає під  час добору та вивченя літератури з 

того чи іншого питання та ознайомлення зі змістом книги. 

    У кінці анотації обов’язково зазначають користувачів, яким 

рекомендовано роботу. 

     Отже, якщо швидко треба ознайомитися зі змістом книжки й мати про 

неї певне уявлення, читайте анотацію. 

Зразки анотації 

Пономарів Олександр. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. 

посібник .- К.: Либідь , 1999. – 240 с.  

      У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових 

та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого 

висловлення думки в різних стилях української літературної мови. 

Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українському народу, 

відбитому в творах класичного та сучасного письменства. 

    Для студентів, викладачів, науковців, ректорів, лекторів, журналістів. 

 

§ 8 Рецензія  

     Рецензія – це критичний відгук на художній, науковий або інший твір, 

що містить зауваження, пропозиції тощо. Мета рецензії – рекомендація 

твору до друку, захисту. Реквізити рецензії є такими : 

1. Назва документа. 

2. Заголовок, що містить: 

 Назва рецензованої роботи; 

 Прізвище та ініціали її автора; 

 Видавництво та рік публікації; 

 Кількість сторінок; 

3. Текст, що складається з двох частин: 

 Стислий виклад змісту роботи; 

 Зауваження, пропозиції, висновки автора рецензії. 

4. Підпис особи, яка рецензувала роботу. 

5. Дата 

У разі необхідності підпис завіряють печаткою 

 

§ 9. Відгук 

Відгук – це висновок уповноваженої особи ( кількох осіб ) про наукові 

роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту. 

   Реквізити відгуку такі :  

1. Назва документа. 

2. Заголовок, що містить:  

 Рік написання; 

 Кількість сторінок. 

3. Текст, що містить: 

 Вступ; 

 Стислий виклад змісту роботи; 

 Критичні зауваження; 

 Висновок з пропозиціями. 

4. Підпис, що завіряють печаткою. 



5. Дата. 

 

§  10. Висновок 

Висновок – це документ, що містить остаточну думку, логічний підсумок 

комісії, уповноваженої особи або установи, зроблений на основі розгляду, 

аналізу певних фактів. 

         Висновок передається до вищих органів для розгляду й затвердження. 

  Реквізити висновку такі: 

1. Гриф затвердження 

2. Назва документа 

3. Заголовок, що містить: 

 Назву установи, комісії, що складає висновок; 

 Питання, щодо якого готується висновок; 

4. Текст, що складається з двох частин: 

 У першій подається стислий  виклад суті питання,  аналіз основних 

положень; 

 У другій – конкретні зауваження та пропозиції. 

5. Додатки ( якщо є)  

6. Підписи уповноважених осіб із зазначенням посади та розшифруванням . 

7. Печатка. 

 

§ 11. Реферат, тези 

  Реферат – письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів 

наукового дослідження , змісту книги. 

   Цей термін має й інше значення : доповідь на будь - яку  тему, написана на 

основі критичного огляду літератури та інших джерел. Реферат обов’язково 

містить: 

1. Назву 

2. Тему 

3. Текст 

4. Висновки. 

    Якщо це – реферат результатів наукового дослідження, то текст його 

складатиметься з окремих розділів: 

 Актуальність дослідження; 

 Об’єкт дослідження; 

 Предмет дослідження, мета; 

 Методологічна та теоретична основа; 

 Методи дослідження, наукова новизна; 

 Значущість; 

 Практична цінність; 

 Особливий внесок здобувача; 

 Положення, що вносять на захист; 

 Апробація результатів дослідження; 

 Структура та обсяг дисертації; 

 Основний зміст роботи; 

 Висновки; 

 Публікації автора. 

 Реферат повинен   мати титульну сторінку. 

  

Тези – це стисло сформульовані основні положення прочитаного чи 

почутого, тобто, статті, лекції, доповіді.  

   Вони розкривають суть усієї інформації. 

   Розрізняють два види тез: 

 Відбір автором цитат із першоджерела; 

 Формулювання основних положень статті чи розділу книги власними 

словами. 

Для тез потрібно вибирати основні ідеї та положення, розмістивши їх у 

певній послідовності. Складаючи тези, треба обов’язково вказати: 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора статті, книги; 

 Заголовок; 

 Місце написання і рік видання. 

 

§ 12. Адреса 

   Адреса – це точна вказівка місця проживання чи перебування кого – не 

будь або місцеперебування чого – не будь, складена за певною формою. 

        Правила, встановлені Міністерством зв’язку, забезпечують 

якнайшвидше  пересилання, зберігання і доставляння поштових 

відправлень. Основні з цих правил повинен знати кожен громадянин. 

    На всіх адресах пишеться : 

1. Прізвище, ім’я та по батькові адресата або назва організації (у 

давальному відмінку ). 

2. Назва вулиці, номер будинку і квартири. 

3. Назва населеного пункту, міста. 

4. Назва району. 

5. Назва області. 

6. Поштовий індекс, присвоєний кожному відділенню зв’язку. Цей індекс 

призначений для машинного сортування кореспонденції. 

Над адресою зазначається вид і спосіб пересилання: 

 Рекомендована бандероль; 

 З повідомленням про вручення; 

 З поставленням додому; 

 Цінний на ...грн; 



 Вручити особисто; 

 До запитання; 

   Зворотна адреса теж пишеться повністю. Прізвище відправника 

кореспонденції пишеться в називному відмінку. Від правильного написання 

адреси залежить оперативність підприємств зв’язку. 

 

Зразки адрес 

По Україні у міста: 

Адреса відправника, індекс  

Кушніренко Іван Федорович 

Вул. Хрещатик. 5, кв. 20, 

м. Київ. 1, 

01001 

                                                                        Адреса одержувача, індекс   

Саленко Галині Степанівні 

                                                    с. Зелений Гай 

                                                           Дубнівський район 

                                                           Рівненська область 

                                      79015 

 

§ 13. Звіт 

Звіт – це письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи. Звіти 

бувають статистичні ( цифрові ) й текстові. Статистичні звіти пишуться на 

спеціальних, виготовлених  друкарським способом бланках, текстові на 

звичайному папері. Матеріал звіту охоплює точно визначений період часу. 

   Схема звіту така: 

1) у заголовку, крім слова “ Звіт “, подаються відомості про те, яка 

організація чи установа звітує, за який період, за який вид роботи; 

2) у вступній частині вказують коло знань, що їх було поставлено перед 

організацією чи установою за звітний період; 

3) наступна частина звіту має містити точний опис виконаної роботи із 

зазначенням позитивних і негативних прикладів; 

4) у звіті мають бути висновки, пропозиції, перспективи на майбутнє; 

5) підпис відповідальної особи установи чи організації або службової 

особи, яка писала звіт; 

6) дата складання звіту; 

7) печатка установи ( якщо це потрібно ) 

Звіт має характеризуватися чіткістю побудови, логічною послідовністю 

викладу матеріалу й містити вичерпні відповіді на всі запитання схеми, а 

також узагальнення і висновки. 

   Якщо звіт дуже великий за обсягом, частини його матимуть заголовки, які 

повинні бути короткими й відповідати змістові. 

  Звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в 

ній позитивне та негативне, зробити висновки, намітити перспективи. 

§ 14. План 

План – це заздалегідь накреслена програма заходів, що передбачає порядок, 

обсяг і термін здійснення їх. 

   Слово план іще може означати порядок розміщення частин якого – не будь 

викладу, його композицію 

   За терміном виконання плани переділяються на: 

 перспективні ( охоплюють декілька років); 

 річні ( календарний, фінансовий, навчальний); 

 піврічні ( семестрові); 

 квартальні; 

 місячні; 

 тижневі; 

 щоденні; 

Зміст плану викладається у формі тексту або таблиці. Кожний пункт плану 

складається з трьох обов’язкових частин: 

 зміст роботи; 

 термін виконання, 

 відповідальні за виконання. 

Плани підписуються особами, що відповідають за їх виконання, або 

керівником установи. 

  Затверджуються плани колегіальним органом або керівником установи. 

Затверджені плани групуються у справах окремо від проекту їх. 

   Реквізити плану такі: 

1. Гриф затвердження. 

2. Назва документа. 

3. Назва установи чи структурного підрозділу. 

4. Заголовок (вказується термін, на який складено план). 

5. Текст ( зміст плану ). 

6. Підпис. 

7. Дата складання. 

§ 15. Оголошення. 

Оголошення – це повідомлення про час і зміст нарад, засідань; 

необхідність виконати якусь роботу; потребу в заміщенні вакантної посади 

чи набір робочої сили та ін. 

   В оголошенні обов’язково вказується, хто й про що повідомляє; дата 

вирізняється іншим шрифтом; формулювання у тексті стислі. 

   За змістом оголошення поділяються на: організаційні – оголошення про 

подію чи певний захід; рекламні – оголошення про навчання, послуги, 

роботу тощо. 



   За формою оголошення бувають: писані, мальовані, друковані в газетах, 

журналах, на окремих аркушах. До них належать афіші, що рекламують 

кінофільми, концерти, вистави тощо. 

   В оголошеннях, крім чіткої мови, важливості теми, цікавості змісту, 

велике значення має оформлення: написання слів більшими і меншими 

літерами, добір кольорів, симетричність розташування повідомлення, а по 

радіо й телебаченню – час повідомлень, чіткість вимови, оригінальність 

композиції тексту. 

  За походженням розрізняють оголошення: службові – від підприємства, 

установ, навчальних закладів, фірм, агентств;  особисті – від приватної 

особи чи групи осіб. 

§ 16. Повідомлення про захід. 

Повідомлення -  це різновид службового листа, в якому викладено 

запрошення взяти участь в якійсь нараді, конференції зборах. 

   У повідомленні повинні бути такі реквізити: 

1. Дата й час засідання. 

2. Місце засідання. 

3. Його назва ( тематика) 

4. Порядок денний. 

5. Прізвища доповідачів із кожного питання. 

6. Прізвище й телефон відповідальної особи. 

7. спосіб проїзду до місця засідання. 

Повідомлення підписує голова колегіального органу або керівник установи. 

 
Зразок повідомлення 

Шановний Пономаренко В. В.! 

   Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково – практичної конференції “ 

Українська держава та українська армія”. 

   Науково – практична конференція відбудеться в актовій залі Будинку офіцерів ( 

вул. Грушевського, 30/1) 30-31 жовтня 1999 р. 

 Початок: об 11.00. 

Проїзд: тролейбус № 20 до зуп. “Будинок офіцерів”. 

                                       Всеукраїнське товариство “ Просвіта” 

                                       Міністерство оборони України. 

 
§ 17. Список. Перелік 

Список – це реєстрація предметів, осіб, документів. Він складається в 

певному порядку. Найпоширенішим є алфавітний список, що являє собою 

перелік кого – небудь або чого – небудь за алфавітом. Якщо це   список осіб, 

то ім’я та по батькові пишуться після прізвища. 

    Перелік – це перелічення предметів,  осіб і об’єктів, на які поширюються 

певні норми й вимоги. 

   Отже, список і перелік – дуже близькі документи, які різняться за  

призначення. 

    Список і перелік містить такі реквізити: 

1. Номер. 

2. Тематичний  заголовок. 

3. Основну  частину, що має графи і рядки ( обов’язковою є графа  № 

порядковий) 

§ 18. Акт 

   Акт – це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, 

пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. 

Його складають у разі приймання  - здавання справ, після переобліку, під 

час проведення випробувань нової техніки, за нещасних випадків, коли 

здають об’єкти. 

    Акти – це документація постійних експертних комісій, спеціально 

уповноважених осіб або представників організацій. Вони оформлюються 

комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства. 

    Текст акта мусить мати дві частини: вступну і констатуючу.  

  У вступній частині вказують підстави для складання акта, перелічують 

осіб, що склали акт, а також тих, хто був присутній підчас його складання. 

   Після слова “ Підстава” вказується документ чи усне розпорядження 

службової особи. 

Після слова “ Складений” перелічують осіб, які складали акт  чи були 

присутні за його складання, з обов’язковим зазначенням їхніх посад, 

прізвищ та ініціалів. Якщо акт готувався комісією, то першим друкується 

прізвище голови, прізвища інших членів комісії розташовуються в 

алфавітному порядку. Якщо були присутні, то перелічуються їхні прізвища, 

ініціали та посади. 

У констатуючій частині викладають мету й завдання акта, характер 

проведеної роботи, перелічують установлені факти, а також висновки. 

   У кінці акт ( перед підписами) повідомляється кількість примірників акта і 

вказується місце їх зберігання. 

  Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні. 

Отже, до формуляра акт входять такі реквізити: 

1. Автор документа( назва відомості та організації). 

2. Дата, номер і місце складання. 

3. Гриф затвердження. 

4. Заголовок. 

5. Підстава. 

6. Склад комісії, присутні. 

7. Текст. 

8. Відомості про кількість примірників акта, їхнє місцеперебування. 

9. Перелік додатків до акта. 



10. Підписи членів комісії. 

Акти прийняття – передання, обстеження чи ревізії набувають юридичної 

сили лише після затвердження вищою інстанцією або відповідним 

керівником установи чи організації. 

 

Зразок акта 

Національний педагогічний університет 

Імені М. П. Драгоманова 

Педагогічно – індустріальний факультет 

 

АКТ 

11. 07. 96 

м. Київ                                                                                      № 17 

 

Передання матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною 

особою іншій 

Підстава : наказ по університету № 9 від 6 червня 1996 р. 

    Складений комісією: голова комісії завідувач кафедри Козак С.  

Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л. С., доцент Мороз 

С. І., асистент Петров М. І.  

    Присутні: декан педагогічно – індустріального факультету Кравченко М. 

В. 

 

 

§ 19. Доручення, довіреність 

Доручення – найпоширеніший обліково – фінансовий документ. 

   Відповідно до Цивільного кодексу України доручення  - це двостороння 

угода, за якою одна сторона, за якою одна сторона ( повірений) 

зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( довірителя)  

певні юридичні дії. 

   У договорі доручення можуть бути встановлені строк дії його та 

територія, у межах якої є чинним виняткове право повіреного. 

В офіційному дорученні обов’язково зазначається : 

1. Назва організації, яка видає доручення. 

2. Номер доручення і дата видання. 

3. Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано доручення. 

4. Назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані 

матеріальні цінності. 

5. Перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму. 

6. Строк дії доручення. 

7. Зразок підпису особи, якій видано доручення. 

8. Назва документа, що посвідчує особу отримувача цінностей (паспорт, 

посвідчення). 

9. Підписи службових осіб, які видали доручення. 

10. Печатка організації, що видала доручення. 

Офіційні документи можуть бути разовими, спеціальними й загальними. 

Разові  видаються на виконання одноразової дії ( отримання товарно – 

матеріальних цінностей, одержання заробітної платні, пенсії, стипендії, 

поштового переказу) . 

Спеціальні –на здійснення приватною чи службовою особою однотипних 

дій ( представництво в органах суду, виконання банківських операцій у 

межах певного терміну).  

Загальні  - на виконання широких повноважень ( отримання документів, 

ведення справи в усіх судових, арбітражних і адміністративних установах з 

усіма правилами, що надані законом позивачеві, відповідачеві; укладання 

угод, одержання майна тощо). 

      Для багатьох доручень є друковані бланки, куди від руки вписують 

прізвище, ім’я та по батькові того, кому доручається, що саме, де треба 

одержати, та завіряють підписом і круглою печаткою. Звіряється також 

підпис особи, на ім’я якої написано доручення. 

 

§ 20. Розписка 

Розписка – це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце , - 

передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних 

цінностей. 

   За походженням розписки бувають особисті й службові. 

Особисту розписку складають тоді, коли одна особа отримує якісь 

матеріальні цінності від іншої, службову – коли представник установи 

одержує документи чи товарно – матеріальні цінності від іншої організації. 

До розписки входять такі  реквізити: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові та посада того, хто дає  розписку. 

2. Посада, прізвище, ім’я, по батькові того, кому дається розписку . 

3. У  чому конкретно дано розписку ( обов’язково слід зазначити точне 

найменування матеріальних цінностей, предметів) 

4. Дата й підпис того, хто отримує цінності. 

Якщо передаються суми грошей, у розписці вказують адресу , номер і серію 

паспорта того, хто їх отримує. Грошові суми пишуться словами, а в дужках 

цифрами : в сумі п’ять тисяч шістсот двадцять (5620) гривень. Підпис 

особи, що дає розписку, що дає розписку, засвідчується нотаріальною 

конторою. 

    Розписка пишеться лише в одному примірнику. Ніякі виправлення в ній 

не припустимі. 

 



Зразок розписки 

 

   Я, студент педагогічно – індустріального  факультету Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,  І. С. Бровко, отримав 

від завідувача бібліотеки М. Т. Тесленко для тимчасового користування на 

час канікул 2 ( два) підручники з креслення, 1 (один) підручник з 

математики й 1(один) “ Український правопис” 

24 січня 1997 р.                                                              ( підпис)   


