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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 – 20 год., практичні заняття – 40 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна,  
програмні результати навчання 

 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен             

оволодіти студент 

• Упевнено володіти державною мовою для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях 

професійного й наукового спілкування; презентувати 
результати досліджень державною мовою.  

• Застосовувати знання про експресивні, емоційні, 

логічні засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного результату й 

організації успішної комунікації . 

• Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

• Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних 

стилів та жанрів.  

• Планувати, організовувати, здійснювати і 

презентувати дослідження та / або інноваційні 

розробки в конкретній галузі. 

• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

• Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел. 

• Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

• Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи  

в розрізі тем 

 

Модуль  1 

 

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».  

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. 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 

особливості  

офіційно-ділового стилю 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Навести приклади абсолютних синонімів і 

термінологічної лексики (за фахом). 

Тема 1.6. Лексичні 

помилки в діловій мові 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи. 

Укласти словничок найбільш уживаних 

паронімів. 

Тема 1.7. Морфологічні 

особливості  

офіційно-ділового стилю 

 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота. 

Схарактеризувати морфологічні особливості  

офіційно-ділового стилю (на прикладі 

обраного ділового тексту). 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи  

в розрізі тем 

 

Модуль 2 

    

Тема 2.1. Синтаксичні 

особливості  

офіційно-ділового стилю 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи. 

Підготувати повідомлення на тему: 

«Синтаксичні норми сучасної літературної 

мови в професійному спілкуванні». 

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; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота. 

Написати наукову рецензію відповідно до 

фаху. 

Навести мовні штампи, які вживають для 

вираження позитивної / негативної оцінки 

наукової роботи. 

 
Інформаційні джерела 

Основні 

1. Дащенко Н. Л. Науковий текст: оформлення й редагування : навч. посіб. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

2015. 

2. Колоїз Ж. В. Українська наукова мова: практикум. Кривий Ріг : КДПУ, 2017.  

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

4. Семеног О. М. Культура української наукової мови : навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2012. 

5. Шкіцька І. Ю. Основи академічної доброчесності : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2018.  

 

Додаткові 

1. Бацевич Ф., Кочан І. Лінгвістика тексту: підруч. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016.  

2. Бобух Н. М. Методичні рекомендації щодо використання ділової української мови. Полтава : РВВ ПУЕТ, 
2019. 

3. Гриджук О. Є. Фахова термінологія : навч. посіб. Львів : НЛТУ України, 2016.  

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

складання. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 

5. Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016.  

6. Чернушенко Н. Мовленнєвий етикет як складник професійної компетентності майбутнього педагога. 
Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. Харків : ХІФТ, 2017. Вип. 4. С. 102–107. 

 

Електронні ресурси 

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

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


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

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

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

5. http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/akadem-chna-dobrochesn-st.php 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Загальне програмне забезпечення, до якого входить 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: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); 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://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita, 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf. 

 
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 

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/
http://www.r2u.org.ua/
http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf


Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


