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Опис навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Формування мовної компетенції майбутніх фахівців, практичне оволодіння 

орфоепічними, лексичними, граматичними та іншими нормами сучасної української 

літературної мови, вироблення вміння майстерного використання мовних одиниць 

залежно від умов спілкування, мети та змісту, удосконалення культури усного й 

писемного мовлення. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС / 150 годин (лекції – 16 год., практичні заняття – 44 год., самостійна 

робота – 90 год.). 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом. 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання індивідуальних і домашніх 

завдань; поточні модульні роботи. 

Підсумковий контроль: залік. 

Базові знання  
Наявність ґрунтовних знань з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням». 

Мова викладання Українська. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи  

в розрізі тем 

 

Модуль  1 

Норми сучасної української літературної мови 

 

Тема 1.1. Теоретичні 

засади курсу «Культура 

української мови» 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати повідомлення на тему: 

«Культура мови – ознака загальної культури 

фахівця».  



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи  

в розрізі тем 

Тема 1.2. Основи культури 

української мови 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Схарактеризувати комунікативні ознаки 

культури мовлення. 

Тема 1.3. Типологія 

мовних норм. Орфоепічні 

норми сучасної 

української літературної 

мови 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи.  

Схарактеризувати основні правила вимови 

приголосних звуків сучасної української 

літературної мови на прикладі наукового 

тексту (за вибором).  

Тема 1.4. Акцентуаційні 

норми сучасної 

української літературної 

мови 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Укласти словник «Складні випадки 

наголошування слів». 

Навести слова, у яких наголос розрізняє 

лексичне значення. 

Тема 1.5. Лексичні норми 

сучасної української 

літературної мови 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Навести приклади абсолютних синонімів і 

паронімів.  

Тема 1.6. Морфологічні 

норми сучасної 

української літературної 

мови 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Провідміняти подані числівники, подаючи, 

де можливо, їх паралельні форми: сім, 

двадцять, сорок, сімдесят, сто, вісімсот.  

Тема 1.7. Синтаксичні 

норми сучасної 

української літературної 

мови 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота. 

Підготувати повідомлення на тему: 

«Синтаксичні норми сучасної літературної 

мови в професійному спілкуванні». 

 

 

 

Модуль 2 

   Культура ділового й наукового спілкування 

 

Тема 2.1. Мовні норми 

офіційно-ділового стилю 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Дібрати 3 тексти офіційно-ділового стилю, 

схарактеризувати мовні засоби 

(законодавчий, дипломатичний, 

адміністративно-канцелярський). 

Написати автобіографію та резюме. 

Тема 2.2. Етикет ділової 

мови 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати повідомлення на тему: «Діловий 

етикет». 

 

 

Тема 2.3. Культура 

публічної монологічної 

мови 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати презентацію своєї майбутньої 

професії. 

Навести приклади прийомів активізації уваги 

слухачів. 

Тема 2.4. Культура 

професійної діалогічної 

мови 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Підготувати повідомлення на тему: «Правила 

тактовного ведення ділової бесіди».  

Змоделювати телефонну розмову особи, яка 

хоче зустрітися з керівником організації з 

приводу працевлаштування. 

Тема 2.5. Мовні й жанрові 

особливості наукового 

стилю 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Дібрати текст власне наукового підстилю, 

пояснити особливості добору й використання 

мовних засобів у цьому підстилі. 

Тема 2.6. Оформлення 

наукової роботи 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Скласти план кваліфікаційної роботи.  

Записати 4-5 прикладів оформлення статей у 

зарубіжних і вітчизняних наукових 

журналах. 

Тема 2.7. Етикет наукової 

мови 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

Написати наукову рецензію відповідно до 

фаху. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи  

в розрізі тем 

 виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота. 

Навести мовні штампи, які вживають для 

вираження позитивної / негативної оцінки 

наукової роботи. 

 
Інформаційні джерела 

Основні 

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. Львів: Світ, 2003.  

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 

3. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення. Вінниця : Нова книга, 2003. 

4. Довідник з культури мови / за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Вища школа, 2005.  

5. Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. Київ : Довіра, 2002.  

6. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич. Чернівці : Книги–ХХІ, 2005.  

7. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови. Київ : ВЦ «Академія», 2007.  

8. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. Київ : Знання, 2006.  

9. Семеног О. М. Культура української наукової мови : навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 

10. Сербенська О. Культура усного мовлення: практикум : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 

11. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. Київ : Алерта, 2012. 

 

Додаткові 

1. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. Київ : Рідна мова, 1998.  

2. Губенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування. Київ : ЕксОб, 2002. 

3. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 

4. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. Київ : Центр 

учбової літератури, 2007. 

5. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2006. 

6. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2003. 

7. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2003. 

8. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови : підруч. Київ : Вища школа, 2003. 

9. Українська мова : Енциклопедія / Редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. 

Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.  

10. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. Київ : Довіра, 2003. 

11. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004.  

12. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування : навч. посіб. 3-тє вид., стер. Київ : Вікар, 2003. 

13. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : метод. поради. 3-тє вид., випр. і доп. / 

Автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. Київ : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», вид-во 

«Толока», 2005. 80 с. 

 

Довідкові 

1. Бибик С. П. Словник іншомовних слів : Тлумачення, словотворення та слововживання: Близько 35 000 слів і 

словосполучень. Харків : Фоліо, 2006.   

2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / Уклад. і голов. ред. 

В.Т. Бусел. Київ – Ірпінь : Перун, 2004.  

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доповн.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ – 

Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.  

4. Головащук І. С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. Київ : Наук. думка, 2001. 

5. Орфоепічний словник української мови : У 2 т. Київ: Довіра, 2001.  

7. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська та ін. Київ : Знання, 

2004.  

8. Словник синонімів української мови: У 2 т. / Уклад. : А. А. Бурячок, Г.  М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. Київ : 

Наук. думка, 1999–2000.  

9. Український орфографічний словник : Близько 165 тис.слів / за ред. В. М. Русанівського. Київ : Довіра, 2006. 

 

Електронні ресурси 
1. http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/     

2. http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/ 

3. http://kultura-movy.wikidot.com/ 

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/
http://kultura-movy.wikidot.com/


4. http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/ 

5. http://www.slovnik.com.ua  

6. http://www.r2u.org.ua 

7. http://www.rozum.org.ua 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 Дистанційний курс «Культура української мови», який розміщено в програмній оболонці Moodle на платформі 

Центру дистанційного навчання ПУЕТ. 

 Мультимедійні презентації лекцій у програмі Power Point. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається з дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт заборонено 

(у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування й підготовки практичних завдань у процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика щодо заохочення та мотивації: 

з метою мотивації студентів до активного та якісного виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру до 

загальної підсумкової оцінки можуть бути додані бали в обсязі до 10 % від загальної підсумкової оцінки, коефіцієнт 

мотивації (0,1). Мотивація студентів застосовується за умови виконання всіх видів навчальної роботи. Застосування 

та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності студентів визначається науково-педагогічним 

працівником кафедри з урахуванням активності студента при вивченні навчальної дисципліни (відвідування 

навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних робіт, участь у науково-

дослідній роботі тощо) 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1.1-1.7): захист домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять 

(8 балів); виконання навчальних завдань (14 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (3 бали); поточна модульна робота (9 балів). 

50 

Модуль 2 (теми 2.1-2.7): захист домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять 

(8 балів); виконання навчальних завдань (14 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (3 бали); поточна модульна робота (9 балів). 
50 

Разом 100 

 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/

