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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 

Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

 

Загальна кількість годин - 

45 

 

Семестр 

5-й  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 

аудиторних: - 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,5 год 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

Лекції 

6 год. - 

Практичні, семінарські 

24 год. - 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

15 год.  

Індивідуальні завдання 

– – 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів 

з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з 

основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, 

навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, 

фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, 

формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в 

колективі, розвивати комунікативні здібності. 

Завдання: активізувати засвоєні у середній школі знання; вивчити 

теоретичні засади нормативності української літературної мови; виробити 

навички правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери 

й мети спілкування, складання фахової документації, роботи з професійними 

текстами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 значимість 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, міжособові стосунки; 

 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. 

вміти:  

 здійснювати регламентування 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; 

 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 довідковою літературою; 

 користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні. 

 правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні 

документів. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. «Культура фахового мовлення».  

Розділ 2. «Етика ділового мовлення».  

Розділ 3. «Лексичний аспект сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні».  

Розділ 4. «Нормативність і правильність фахового мовлення».  

Розділ 5. «Складання професійних документів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва розділів, тем Кількість годин 

Всьо

го 

Лек-

ції 

Прак-

тичні 

занят-

тя 

Само- 

стійна 

робота 

І. Культура фахового мовлення 10 2 4 4 

1.1 Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. 

Стилі, типи і форми мовлення. 

4 2 – 2 

1.2 Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. 

Культура мовлення під час дискусії. 

4 – 2 – 

1.3 Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму 

підготовки.) 

4 – 2 2 

ІІ. Етика ділового спілкування 6 -- 4 2 

2.1 Поняття етики ділового спілкування, її предмет та 

завдання. 

_ _ _ – 

2.2 Структура ділового спілкування. Техніка ділового 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 

4 – 2 2 

2.3 Правила спілкування фахівця при проведенні 

зустрічей, переговорів, прийомів, розмова по 

телефону. 

4 – 2 – 

ІІІ. Лексичний аспект сучасної української 

літературної мови у професійному спілкуванні 

6 2 2 2 

3.1 Терміни і професіоналізми. 4 2 – – 

3.2 Точність і доречність мовлення. Складні випадки 

слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір 

синонімів. 

4 – 2 2 

ІV. Нормативність і правильність фахового мовлення 8 – 6 2 

4.1 Орфографічні та орфоепічні норми сучасної 

української літературної мови. Орфографічні та 

орфоепічні словники. 

4 – 2 2 

4.2 Морфологічні норми сучасної літературної мови у 

професійному спілкуванні. 

4 – 2 – 

4.3 Синтаксичні норми сучасної літературної мови у 

професійному спілкуванні. 

2 _ 2 _ 

V. Складання професійних документів 15 2 8 5 

5.1 Загальні вимоги до складання документів. Текст 

документа. Основні реквізити. Види документів. 

2 2 – – 

5.2 Укладання документів щодо особового складу. 4 – 2 2 

5.3 Текстове оформлення довідково — інформаційних 

документів. 

4 – 2 2 

5.4 Особливості складання розпорядчих та 

організаційних документів. 

4 – 2 1 

5.5 Укладання фахових документів відповідно до 

напряму підготовки. 

 

2 

 

 

– 2 

 

 

– 

Всього 45 6 24 15 

 

 

 



 

4. Теми лекційних занять 

№  

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Розділ 1. Культура фахового мовлення 

Тема лекції 1. Вступ. Культура фахового мовлення. 

Державотворча роль мови. Функції мови. 

Літературна мова. Мовна норма. Стилі і типи 

мовлення. 

План 

1. Предмет і завдання курсу «Українська мова (за 

професійним спрямуванням». 

2. Культура мовлення. 

3. Роль мови у формуванні держави. 

4. Основні функції мови. 

5. Літературна мова, мовна норма. 

6. Стилі і типи мовлення. 

 

2 

2 6 Розділ 3. Лексичний аспект сучасної української 

літературної мови у професійному спілкуванні  

Тема лекції 3. Терміни і професіоналізми 

План 

   1. Лексика СУЛМ. 

  2. Термінологічна  і професійна лексика, її 

відмінність від загальновживаної. 

  3. Творення професіоналізмів 

  4. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх 

у мовленні 

 

2 

3 11 Розділ 5. Складання професійних документів  

Тема лекції 4. Загальні вимоги до складання 

документів 

План 

 1. Документ - основний вид ділового мовлення 

 2. Вимоги до складання та оформлення  різних видів 

документів. 

 3. Основні реквізити 

 4. Види документів та їх класифікація. 

 

2 

  Разом 6 

 

 



5. Теми практичних занять 

№  

з/п 
№ заняття Назва теми, дисципліни та практичного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 Тема 1.2.  Культура мови. Культура мовлення під час 

дискусії. 

Тема практичного заняття 1. Форми проведення 

дискусії. Полемічна майстерність. 

2 

2 3 Тема 1.3. Специфіка мовлення фахівця. 

Тема практичного заняття 2. Специфіка мовлення 

фахівця. Виступи. 

2 

3 4 Тема 2.2. Структура ділового спілкування. Техніка 

ділового спілкування. Мовленнєвий етикет. 

Тема практичного заняття 3. Мовленнєвий етикет. 

Стандартні етикетні ситуації. 

2 

4 5 Тема 2.3. Правила спілкування фахівця при 

проведенні зустрічей, переговорів, прийомів, 

розмова по телефону. 

Тема практичного заняття 4. Правила спілкування 

фахівця. 

2 

5 7 Тема 3.2. Точність і доречність мовлення. Складні 

випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір 

синонімів. 

Тема практичного заняття 6. Складні випадки 

слововживання. 

2 

6 8 Тема 4.1. Орфографічні та орфоепічні норми 

сучасної української літературної мови. 

Орфографічні та орфоепічні словники. 

Тема практичного заняття 7. Систематизація 

правил орфографії. 

2 

7 9 Тема 4.2. Морфологічні норми сучасної української 

літературної мови.  

Тема практичного заняття 8. Використання різних 

частин мови у професійному спілкуванні. 

2 

8 10 Тема 4.3. Синтаксичні норми сучасної української 

літературної мови.  

Тема практичного заняття 9. Синтаксичні 

структури у професійному спілкуванні. 

2 

9 12 Тема 5.2.  Укладання документів щодо особового 

складу. 

Тема практичного заняття 10. Оформлення 

документів щодо особового складу. 

2 

10 13 Тема 5.3. Текстове оформлення довідково — 

інформаційних документів. 
2 



Тема практичного заняття 11. Довідково-

інформаційні документи, їх види, правила 

оформлення. 

11 14 Тема 5.4.  Особливості складання розпорядчих та 

організаційних документів. 

Тема практичного заняття 13. Реквізити і правила 

оформлення розпорядчих та організаційних 

документів. 

2 

12 15 Тема 5.5.  Укладання фахових документів. 

Тема практичного заняття 14. Складання та 

оформлення фахових документів. 

2 

 Разом  24 

 

 

 

 

6. Самостійна робота 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, 

типи і форми мовлення.  

Стилі сучасної української літературної мови. 

Лексична диференціація та синтаксичні особливості офіційно-

ділового стилю. 

2 

2 Тема 1.3. Специфіка мовлення фахівця. 

Майстерність публічного виступу. 

Види підготовки до виступу. 

2 

3 Тема 2.2. Структура ділового спілкування. Техніка ділового 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 

Вибір форми комунікації (співбесіда, нарада, засідання, семінар 

тощо) та визначення об’єкта, мети, виду спілкування. 

2 

4 Тема 3.2. Точність і доречність мовлення. Складні випадки 

слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів. 

Складання текстів із використанням паронімів та омонімів. 

Словники паронімів та синонімів: правила користування. 

2 

5 Тема 4.1. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної 

української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні 

словники 

Правопис прізвищ, імен, по батькові в українській мові. 

2 

6 Тема 5.2.  Укладання документів щодо особового складу. 

Заява. Реквізити і правила оформлення. 

Резюме. Реквізити і правили оформлення. 

2 

7 Тема 5.3. Текстове оформлення довідково - інформаційних 2 



документів. 

Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. 

Види службових листів. 

8 Тема 5.4.  Особливості складання розпорядчих та організаційних 

документів. 

Стандартні і нестандартні документи 

1 

 Разом 15 

 

 

 

7. Індивідуальні завдання. 

Виступи на теми: 

• Вплив телебачення на життя людини. 

• Проблема двомовності в Україні. 

• Стан молодіжної культури в Україні. 

• Екологічна ситуація в Україні. 

• Моя майбутня професія. 

Реферати на теми: 

• Культура ділового мовлення. 

• Мистецтво публічного виступу. 

• Професіоналізми у вашій повсякденній діяльності. 

• Розвиток української лексикографії. 

• Правила оформлення найголовніших реквізитів документів. 

 
 

 

 

8. Методи навчання 

• Словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

• Наочні (ілюстрація – плакат, схема; демонстрація – 

мультимедійні файли); 

• Практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, 

виконання тренувальних вправ) 
                                                                               

 

 

    

                   

9. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна 

перевірка, екзамен, тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль. 

 

 

 



10. Методичне забезпечення 

 1. Тексти лекцій. 

 2. Завдання для практичних занять. 

 3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

 4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її 

виконання. 

 5. Тести для перевірки знань студентів. 

 6. Роздатковий матеріал. 

 7. Засоби діагностики знань студентів. 

 8. Критерії оцінювання знань студентів. 

 9. Наочні посібники. 

 10. Презентаційні матеріали. 

 11. Електронні посібники. 
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Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. - Чернівці: 

Друк Арт, 2015.  – 497 с.  

2. Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. Українська мова за 

професійним спрямуванням: Навч. посіб. для студентів ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації. — Чернівці: Місто, 2010. — 248 с. 

3. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. - 320 с. 
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5. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування К.: Каравела, 2011. – 

244 с. 

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний 

курс. Видання 3-тє, перероблене та доповнене:  Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. 

7. Навчальний посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. 

Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. Восьме 

видання, доповнене і виправлене. Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2017. – 308 с. 

Допоміжна 

1. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації – К: 

Видавничий дім «Києво - Могилянська академія», 2010. – 363 с. 

2. Український правопис. – К: Науково-виробниче підприємство 

«Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2015. – 287 с. 

3. Сучасний орфографічний словник української мови: 180 000 слів /Уклад.: 

Дубiчинський В.В. , Косенко Н.Я. – Х.: ВД Школа, 2009.  – 1024 с. 

4. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навчальний посібник. 
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5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. -К.: Освіта, 2008 — 
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Інтернет-ресурси 

1. http://ebooktime.net/book_101.html 

2. www.library.ukma.kiev.ua 

3. www.nbuv.gov.ua 

4. www.lsl.lviv.ua 
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