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Про дисципліну  

Анотація 

курсу:  
в т.ч. мета та 

цілі курсу*  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» є сучасна українська літературна мова 

професійної сфери. Цей курс передбачає формування комунікативних 

навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей професійної 

комунікації. Вивчаючи курс, студенти різних спеціальностей набувають 

теоретичних знань про етикет і культурну мовного спілкування у вищій 

школі та подальшій професійній діяльності, засвоюють відомості про 

культуру документування різних зразків текстів офіційно-ділового стилю, 

правила їх укладання, стилістичного редагування, формують стійкі 

комунікативні компетенції, потрібні у професійному спілкуванні. Саме 

цим і обумовлюється актуальність навчальної дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)», визначається її мета і завдання. 

Мета: набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних 

здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує 

пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для 

формування професійної майстерності й конкурентоздатності сучасного 

фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній 

сфері (вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/klimchuk-ghalina-petrivna
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/klimchuk-ghalina-petrivna
https://orcid.org/0000-0001-8358-589X
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kAn2N0QAAAAJ&hl=uk
https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Klimchuk
mailto:kafedraupzd@ukr.net,
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja
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різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та 

полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і 

термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів. 

Завдання: розкрити основні відомості про нормативність сучасної 

української літературної мови (фонетичні, орфоепічні, акцентуаційні, 

графічні, лексичні, фразеологічні, граматичні, пунктуаційні, стилістичні 

норми); сформувати вміння й практичні навички комунікативно 

виправдано користуватися засобами мови в різних сферах професійного 

мовлення; збагатити активний словник студентів термінологічною й 

фаховою лексикою галузевого й педагогічного спрямування; навчити 

студентів працювати з текстами різних стилів і жанрів залежно від мети 

мовлення й сфери спілкування; подати відомості про культуру 

документування різних зразків текстів офіційно-ділового стилю, домогтися 

засвоєння правил їх укладання, стилістичного редагування. 

Компетентності 

та результати 

навчання* 

Загальні компетентності здобувачів  вищої освіти ОПП «Психологія»:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність організовувати та підтримувати комунікаційну взаємодію на 

всіх рівнях; дотримуватися норм суб’єктних взаємин (уважність, 

підтримка, схвалення, співучасть і співпереживання) та вільно 

обмінюватися ідеями та оцінками, навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9. Здатність працювати в команді, гнучко і толерантно співпрацювати в 

мультиетнічному просторі. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК12. Здатність до розвитку особистісного потенціалу у майбутній 

професійній діяльності. 

ЗК13. Здатність розпізнавати власні емоційні стани та знаходити шляхи їх 

регуляції. 

Загальні компетентності здобувачів  вищої освіти ОПП «Управління 

персоналом та економіка праці»:  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Загальні компетентності здобувачів  вищої освіти ОПП «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Загальні компетентності здобувачів  вищої освіти ОПП «Менеджмент»: 

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Спеціальні (фахові) компетентності здобувачів  вищої освіти ОПП 

«Психологія»: 

СК2. Здатності оперувати категоріально-понятійним апаратом психології, 

розуміти структуру психологічної науки та її теоретичних основ.  
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СК5. Здатності самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.  

СК8. Здатності аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

СК12. Здатності до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування, загально прийнятих норм поведінки та моралі у 

міжособистісних стосунках; навички роботи в команді.  

СК17. Здатності набувати професійні знання з методики викладання 

психології, готовність та здатність здійснювати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» ЗВО повинні знати: 

– визначення літературної мови, форми її реалізації та стилістичну 

диференціацію; 

– типи норм сучасної української літературної мови, зокрема фонетичні, 

орфоепічні, акцентуаційні, графічні, лексичні, фразеологічні, граматичні, 

пунктуаційні й стилістичні; 

– реалізацію в усній і писемній мовній практиці різних видів літературних 

норм, узагальнених у чинному правописі; 

– специфіку культури професійного спілкування; 

– мовні норми тих чи тих функціональних різновидів мови; 

– визначення документа; основні вимоги до документів, їх класифікацію; 

– загальні правила укладання тексту документа; 

– особливості оформлення, зокрема й мовного, найпоширеніших видів 

документації; 

– основні вимоги до усного професійного мовлення; 

– жанри публічних виступів; 

уміти: 

– оперувати поняттями «національна мова», «державна мова», «офіційна 

мова», «літературна мова», «професійне спілкування», «комунікативна 

ситуація» тощо; 

– послуговуватися мовним матеріалом відповідно до чинних норм сучасної 

української літературної мови; 

– диференціювати функціональні різновиди мови; 

– помічати порушення чинних норм сучасної української літературної 

мови, пояснювати їх причини; 

– дбати про культуру документування офіційно-ділових текстів, піддавати 

їх мовностилістичному редагуванню; 

– володіти нормами мовного й мовленнєвого етикету; 

– послуговуватися етикетними формулами у стандартних ситуаціях; 

– виступати з доповідями й промовами; 

– будувати зв’язні висловлення відповідно мовних норм і законів логіки; 

– коментувати змістовне наповнення текстів, редагувати їх; 

– брати участь у дискусії. 

Структура 

курсу*  
ЗМІСТОВИЙ БЛОК 1.  УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА, ЇЇ НОРМИ ТА 

СТИЛІ 

Тема 1. Українська мова як мова професійного спілкування. 

Тема 2. Культура професійної комунікації та етикет службових взаємин. 

Тема 3. Професійне спілкування в аспекті теорії функціональних стилів 

сучасної української літературної мови. 

ЗМІСТОВИЙ БЛОК 2. КУЛЬТУРА ПИСЕМНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ  
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Тема 4. Документ як засіб писемної професійної комунікації й категорія 

офіційно-ділового стилю. 

Тема 5. Культура документування офіційно-ділових текстів щодо особового 

складу. 

Тема 6. Культура документування довідково-інформаційних текстів. 

Тема 7. Культура документування офіційно-ділових текстів колегіальних 

органів. 

Тема 8. Культура документування розпорядчих текстів. 

Тема 9. Культура документування обліково-фінансових текстів. 

Тема 10. Культура документування офіційно-ділових текстів щодо 

господарсько-договірної діяльності та організаційних текстів. 

Тема 11. Відповідність мови різних зразків офіційно-ділових текстів чинним 

нормам сучасної української літературної мови. 

ЗМІСТОВИЙ БЛОК 3. ЕТИКЕТ І КУЛЬТУРА УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

Тема 12. Основи культури усного мовлення. 

Тема 13. Усне публічне мовлення. 

Тема 14. Культура управління. 

Тема 15. Дискусія. 

Години 
(лекц./ 

сем.) 
Тема  

Результати навчання за 

дисципліною 
Завдання 

0/2 

 

Тема 1.  

Українська мова 

як мова 

професійного 

спілкування. 

Знати: 

1. Українська мова як мова 

професійного спілкування.  

2. Сучасна українська 

літературна мова як вища 

форма існування національної 

мови.  

3. Основні ознаки літературної 

мови.  

4. Усна і писемна форми 

літературної мови.  

5. Функції мови.  

Вивчити самостійно: 

1. Мовна політика в 

Україні.  

2. Законодавче підґрунтя 

професійного 

спілкування.  

3. Формування 

літературної мови.  

4. Мовна, мовленнєва, 

комунікативна професійна 

компетенція. 

5. Роль і значення мови 

в суспільному житті.  

 

0/2 

 

Тема 2.   

Культура 

професійної 

комунікації та 

етикет службових 

взаємин. 
 

Знати:  

1. Комунікативні ознаки 

культури мовлення. 

2. Комунікативні ознаки 

культури мовлення.  

3. Мовна норма. Різновиди 

мовних норм.  

4. Етикет і культура 

спілкування.  

5. Етикет службових взаємин.  

6. Мовний і мовленнєвий 

етикет.  

7. Етикетні мовні формули в 

стандартних комунікативних 

ситуаціях. 

 

Вивчити самостійно: 

1. Роль словників у 

підвищенні культури 

професійної комунікації. 

2. Мовний суржик.  

3. Стиль спілкування у 

вищій школі. 

4. Форми й тональність 

етикетного спілкування.  
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0/2 

 

Тема 3.  

Професійне 

спілкування в 

аспекті теорії 

функціональних 

стилів сучасної 

української 

літературної мови. 

Знати: 

1. Поняття про стиль.  

2. Диференціація 

функціональних стилів. Їх 

основні характеристики: 

призначення та сфера 

застосування.  

3. Загальні ознаки та мовні 

особливості  функціональних 

стилів.  

4. Офіційно-діловий стиль у 

професійній комунікації. Його 

підстилі та жанри. 

Вивчити самостійно: 
1. Спеціальний текст як 

форма реалізації мовної, 

мовленнєвої, 

комунікативної 

професійної компетенції. 

2. Науковий стиль у 

професійній комунікації. 

Його підстилі та жанри. 

0/2 

 

Тема 4.  

Документ як засіб 

писемної 

професійної 

комунікації й 

категорія 

офіційно-ділового 

стилю. 
 

Знати: 

1. Поняття про документ як 

зразок офіційно-ділового 

тексту.  

2. Функції документів.  

3. Призначення та 

класифікація документів.  

4. Структурні елементи 

документа.  

5. Вимоги до 

мовностилістичного й 

технічного оформлення різних 

зразків офіційно-ділових 

текстів. 

Вивчити самостійно: 

1. Офіційно-ділова 

комунікація – складова 

професійної діяльності. 

2. Реквізити офіційно-

ділових текстів. 

3. Стандартизація 

офіційно-ділового 

тексту.  

 

0/2 

 

Тема 5.  

Культура 

документування 

офіційно-ділових 

текстів щодо 

особового складу. 
 

Знати: 

1. Заява.  

2. Автобіографія.  

3. Характеристика.  

4. Резюме.  

5. Особовий листок з обліку 

кадрів.  

6. Вимоги до 

мовностилістичного й 

технічного оформлення різних 

зразків офіційно-ділових 

текстів щодо особового складу. 

Їх стилістичне редагування. 

Вивчити самостійно: 

1. Особливості 

слововживання в 

офіційно-ділових текстах 

щодо особового складу. 

2. Використання 

загальномовної та 

спеціальної лексики  в 

офіційно-ділових текстах 

щодо особового складу. 

0/2 

 

Тема 6.  

Культура 

документування 

довідково-

інформаційних 

текстів. 
 

Знати: 

1. Службове листування.  

2. Види листів та їхні 

особливості.  

3. Довідка.  

4. Службові записки.  

5. Оголошення.  

6. Запрошення.  

7. Вимоги до 

мовностилістичного й 

технічного оформлення різних 

зразків довідково-

Вивчити самостійно: 

1. Звіт.  

2. План.  

3. Посвідчення про 

відрядження.  

4. Особливості 

використання різних 

граматичних форм 

іменних частин мови в 

довідково-інформаційних 

текстах.  

5. Використання звертань. 

6. Правильне вживання 
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інформаційних текстів. Їх 

стилістичне редагування. 

відмінкових форм при 

числівниках. 

0/2 

 

Тема 7.  

Культура 

документування 

офіційно-ділових 

текстів 

колегіальних 

органів. 
 

Знати: 

1. Протокол.  

2. Витяг із протоколу.  

3. Ухвала (рішення).  

4. Вимоги до 

мовностилістичного й 

технічного оформлення різних 

зразків офіційно-ділових 

текстів колегіальних органів. Їх 

стилістичне редагування. 
 

Вивчити самостійно: 

1.   Особливості 

використання дієслівних 

граматичних форм. 

2. Правила побудови 

речень, ускладнених 

дієприкметниковими 

зворотами. 

3. Правила побудови 

речень, ускладнених 

дієприслівниковими 

зворотами. 

0/2 

 

Тема 8.  

Культура 

документування 

розпорядчих 

текстів. 
 

Знати: 

1. Наказ.  

2. Витяг із наказу.  

3. Розпорядження.  

4. Постанова.  

5. Вимоги до 

мовностилістичного й 

технічного оформлення різних 

зразків розпорядчих текстів. Їх 

стилістичне редагування. 

Вивчити самостійно: 

 1. Правила дотримання 

граматичних норм у 

розпорядчих документах. 

2. Правила дотримання 

норм слововживання в 

розпорядчих документах. 

0/2 

 

Тема 9.  

Культура 

документування 

обліково-

фінансових 

текстів. 
 

Знати: 

1. Доручення.  

2. Розписка.  

3. Акт.  

4. Вимоги до 

мовностилістичного й 

технічного оформлення різних 

зразків обліково-фінансових 

тексті. Їх стилістичне 

редагування. 

Вивчити самостійно: 

1. Список.  

2. Перелік.  

3. Таблиця.  

4. Накладна.  

5. Правила дотримання 

норм слововживання. 

0/2 

 

Тема 10.  

Культура 

документування 

офіційно-ділових 

текстів щодо 

господарсько-

договірної 

діяльності та 

організаційних 

текстів. 

 

Знати: 

1. Договір. Різновиди 

договорів.  

2. Трудовий договір.  

3. Трудовий контракт.  

4. Правила.   

5. Вимоги до 

мовностилістичного й 

технічного оформлення різних 

зразків офіційно-ділових 

текстів щодо господарсько-

договірної діяльності. Їх 

стилістичне редагування. 

Вивчити самостійно: 

1. Положення.  

2. Інструкція.  

3. Статут.  

4. Правила дотримання 

граматичних норм в  

офіційно-ділових текстах 

із господарсько-договірної 

діяльності та 

організаційних текстах. 

5. Правила дотримання 

норм слововживання  в  

офіційно-ділових текстах 

із господарсько-договірної 

діяльності та 

організаційних текстах. 

0/2 

 

Тема 11. 

Відповідність 

мови різних 

Знати: 

1. Нормативне 

слововживання.  

Вивчити самостійно: 

1. Професійна та 

термінологічна лексика. 



8 
 

зразків 

офіційно-

ділових текстів 

чинним нормам 

сучасної 

української 

літературної 

мови. 

 

2. Реалізація граматичних 

норм мови професійного 

спілкування в різних зразках 

офіційно-ділових текстів.  

3. Рід іменників у назвах 

професій, посад, звань.  

4. Випадки необґрунтованого 

вибору граматичних форм 

числа.  

5. Займенники в різних 

зразках офіційно-ділових 

текстів.  

6. Вибір прийменників.  

7. Особливості вживання 

конструкцій з прийменником 

по.  

8. Складні випадки керування. 

2. Запозичена лексика. 

3. Правила скорочування 

слів.  

4. Мовні кліше. 

5. Особливості 

використання слів різних 

лексико-граматичних 

розрядів. 

0/2 

 

Тема 12.  

Основи культури 

усного мовлення. 

 

Знати: 

1. Основні норми усної 

професійної комунікації.  

2. Стратегії спілкування.  

3. Індивідуальні й колективні 

форми професійного 

спілкування.  

3. Індивідуальний стиль.  

4. Ділова нарада.  

5. Ділова бесіда. 

Вивчити самостійно: 

1. Стратегії поведінки 

під час ділової бесіди. 

2. Співбесіда з 

роботодавцем. 

3. Види ділових нарад.  

 

0/2 

 

Тема 13.  

Усне публічне 

мовлення. 

 

Знати: 

1. Мистецтво публічного 

виступу.  

2. Види і жанри публічних 

виступів.  

3. Підготовка тексту виступу.  

4. Мистецтво аргументації.  

5. Техніка і тактика 

аргументування.  

6. Мовні засоби 

переконування.  

7. Вимоги до мовленнєвої 

поведінки під час публічного 

виступу.  

 

Вивчити самостійно: 

1. Невербальні 

компоненти спілкування. 

2. Кінесика.  

3. Жести.  

4. Види жестів.  

5. Мова вигуків. 
6. Культура сприймання 

публічного виступу. Уміння 

ставити запитання, уміння 

слухати. 

0/2 

 

Тема 14.  

Культура 

управління. 

 

Знати: 

1.Телефонне професійне 

спілкування.  

2. Етапи підготовки до 

телефонної розмови. 

3. Запобігання порушенню 

чинних норм при телефонній 

розмові. 

Вивчити самостійно: 

1. Культура спілкування 

керівника з підлеглим. 

2. Етикет телефонної 

розмови. 

0/2 

 

Тема 15.  

Дискусія. 

Знати: 

1. Поняття про дискусію як 

форму колективного 

Вивчити самостійно: 

1.«Мозковий штурм» як 

евристична форма, що 



9 
 

обговорення.  

2. Особливості підготовки та 

проведення. 

3. Дотримання чинних норм 

усного професійного 

спілкування. 

активізує креативний 

потенціал співрозмовників 

під час колективного 

обговорення проблеми. 

2. Технології проведення 

«мозкового штурму». 
 

Методи 

оцінювання  
COURSE GRADE COMPOSITION*   
Здобувачі вищої освіти отримують відповідні бали оцінювання своїх 

знань/навичок у процесі виконання практичних та індивідуальних завдань, 

тестів та за самостійне опанування програмного матеріалу 

Місце 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здобувача вищої  
освіти    
  

Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)»  інтегрує відповідно до 

свого предмета з іншими галузями знань: гуманітарних, соціальних та 

поведінкових наук.  

Дисципліна опосередковано пов’язана з усіма теоретичними курсами, що 

вивчаються в університеті, адже головне завдання вищої школи – готувати 

висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в 

усній та писемній її формах. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

допомагає сформувати в майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння 

й навички досконалого володіння українською літературною мовою у 

професійній сфері.  

 

Розширена інформація 

Методи, 

технології 

навчання та 

викладання  

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації:  

Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

Практичні: письмові вправи зі складання ділових паперів, правильного 

розташування їх реквізитів, дотримання мовностилістичних і технічних вимог 

до оформлення різних зразків офіційно-ділових текстів. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота здобувачів із книгою; виконання індивідуальних завдань.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності:  

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод 

цікавих аналогій тощо). 

2) Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні: вимога, 

оцінювання, контроль знань та умінь, роз’яснення, проблемний виклад 

матеріалу. 

На практичних заняттях формуються навички аналізу, критичного мислення, 

здатність логічно, аргументовано висловлювати власні погляди з певного 

питання. Активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх 

власного досвіду з предметом навчання сприяють завдання для самостійної 

роботи, виконання яких надає здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на практиці. 
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Самостійне навчання реалізується також у підготовці до практичних занять, у 

роботі з підготовки мультимедійних презентацій, що будуть проаналізовані, 

обговорені та оцінені в академічних групах. 

Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, критичного аналізу наукової літератури та матеріалів 

інформаційних ресурсів, синтезу та аналітичного мислення, комунікації в 

команді. 

Засоби навчання  Мультимедійна апаратура, екран, бібліотечні фонди, проєктор, комп’ютерна 

техніка, програмне забезпечення. 

Інформаційні 

ресурси*  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Акастьолова О. Г., Майборода Н. Г., Хрушкова О. А. Українська мова 

за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. 

Дніпропетровськ, 2017. 112 с.  

2. Голікова Н. С., Попова І. С. Етикет і культура мовного спілкування у 

вищій школі : навч.-метод. посіб. Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. 160 с. 

3. Гриценко Т. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2017. 624 с.  

4. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у професійному 

спілкуванні : навч. посібник. Київ : Міжнародна агенція «Bee Lone», 

2004. 336 с. 

5. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне 

спілкування. Донецьк : TOB ВКФ «БАО», 2004. 480 с.  

6. Караман С. О., Копусь О. А., Тихоша В. І. та ін.Українська мова за 

професійним спрямуванням : нав. посіб. Київ : Літера ЛТД, 2013. 544 с. 

7. Корж А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. 

Київ : Правова Єдність, 2009. 296 с.  

8. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич. 

Чернівці : Книги –ХХІ, 2005. 572 с.  

9. Литвинчук О. В. Українська мова за професійним спрямуванням : 

навч. посіб. Житомир : ЖДТУ, 2011. 212 с. 

10. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування : 

навч. посіб. Київ : Каравела, 2008. 352 с.  

11. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування : навч. 

посіб. Київ : ВД «Професіонал», 2005. 496 с.  

12. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. 

Модульний курс : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2006. 592 с. 

13. Симоненко Т. Українська мова за професійним спрямуванням : 

практикум. Київ : Академія, 2012. 272 с.  

14. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним 

спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2010. 696 с. 

 

Додаткова: 

15. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За 

заг. ред. О. Сербенської. Львів : Світ, 1994. 152 с. 

16. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ : Либідь, 1991. 254 с. 

17. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів : Світ, 1990. 232 с.  

18. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : 

Академія, 2004. 344 с.  
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19. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. Київ : 

Рідна мова, 1998. 476 с. 

20. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий 

стилі) : навч. посіб. 3-є вид., доп. та перероб. Київ : АртЕк, 2001. 280 с. 

21. Ганжа С .А., Сінкевич Н. М. Практикум з правопису української мови 

: навч. посіб. Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. 176 с.  

22. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери : навч. 

посіб. Київ : Арій, 2009. 400 с. 

23. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. 3-є вид., переробл. і 

допов. Київ : А.С.К., 2002. 400 с.  
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18. Українська мова за професійним спрямуванням (у таблицях). 
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спрямуванням : підручник. URL : http : // 

pidruchniki.ws/1584072040598/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_ 

za_profesiynim_ spryamuvannyam_-_shevchuk_sv. 

Правила та вимоги  

Оцінювання 

досягнень 

здобувача*  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувачів 

вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 

контролів є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів; 

- вміння налагоджувати комунікацію, управляти часом, публічно виступати та 

презентувати проєкти. 

 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Поточний контроль та самостійна робота 
 M

a
x
 

 Іс
п

и
т

 

 С
у

м
а
 

Вид 

роботи 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

   

ЛК - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

40 

 

 

 

100 

ПЗ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

СР 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Разом 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

 

 
 

 

 

 

 

 
Т1, 

Т2 … Т15 – теми змістових блоків.  

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцін

ка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проєкту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 

82-89 В добре 

75-81 С 

64-74 D задовільно 

60-63 Е 
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35-59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

Основні нормативні документи, що регламентують процес оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти: 

1.  Положення про організацію освітнього процесу у  ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

Режим доступу: http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti 

2.  Положення про апеляцію результатів контрольних заходів в Навчально-

науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Режим доступу:  http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

3.  Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в 

Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Режим доступу:  http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

4.  Положення про екзамени та заліки в Навчально-науковому інституті 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Режим доступу:  http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

Дедлайни та 

перескладання*  
− Повторне складання та повторне вивчення дисципліни здійснюється 

відповідно до: 

− 1. Положення про організацію освітнього процесу у  ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

− Режим доступу:  http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti 

− 2. Порядку ліквідації академічних заборгованостей у ННІМП ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»  

− Режим доступу: http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

Правила 

академічної 

доброчесності *  

− Згідно з Положенням про академічну доброчесність у ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» для якісного академічного письма здобувачі вищої 

освіти мають опанувати знання і навички:  
− • шукати, обирати й оцінювати якість джерел;  
− • робити нотатки, завжди вказуючи джерело;  
− • виділяти головні думки в тексті;  
− • підсумовувати текст та ідеї; • перефразовувати чужі думки своїми словами 

стисло, детально, без зміни змісту цих думок;  
− • правильно описувати посилання на джерело;  
− • правильно цитувати;  
− • самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей);  

http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/15%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/15%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/15%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_n2.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/11%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/11%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/11%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/26%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_n21.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/26%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_n21.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
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− • знати про форми академічного плагіату і про шляхи запобігання йому; 
−  • формулювати і чітко висловлювати власні думки;  
− • знати структуру академічного тексту;  
− • уміти виокремити текст цитат у власному тексті;  
− • давати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  
− • дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права;  
− • надавати достовірну інформацію про результати власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
− Режим доступу: http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti 

Навчання 

здобувачів 

вищої світи з 

особливими 

потребами 

− У сучасних умовах гуманізації освіти, її відкритості та вимог забезпечення всіх 

верст населення високим рівнем освіченості, особливу увагу необхідно 

звернути на організацію навчальної діяльності з дітьми, які мають особливі 

потреби. Це питання набуває актуальності через постійне зростання кількості 

дітей, які мають особливі потреби, що впливає на необхідність перегляду 

підходів до організації навчального процесу з урахуванням їхніх потреб. 

− Тому в державі створюються сприятливі умови, які б могли допомогти дітям з 

проблемами в розвитку, задовольнити їх потреби, виходячи з реальних 

можливостей особистості і вимог суспільства.  

− Однією із державних програм такого роду є «Концепція державного стандарту 

спеціальної освіти дітей з особливими потребами» та інші нормативно-правові 

документи. Саме гнучкість освітньої системи дозволить отримати освіту 

відповідно до потенційних можливостей особистості. Основними шляхами 

реалізації концепції визначено варіативність навчальних планів, освітніх 

програм та технологій навчання, які б сприяли включенню дітей з особливими 

потребами у відповідну освітню систему. 

− Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/osvita-osib-z-

osoblivimi-potrebami-normativna-baza/ 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну   

− Формами отримання зворотного зв’язку із здобувачами вищої освіти є: 
− 1. Виконання письмових робіт із поданням їх через корпоративну електронну 

пошту. 
− 2. Проходження тестування з дисципліни на різних освітніх онлайн 

платформах. 
− 3. Виконання індивідуального завдання із  поданням  через корпоративну 

електронну пошту. 
− 4. Онлайн консультації з дисципліни. 

Оновлення  Оновлення освітнього контенту здійснюється щороку, спираючись на аналіз 

новітніх наукових досліджень та практичних доробок в галузі культури 

українського ділового мовлення. 

Спираючись на практичний досвід здобувачів вищої освіти та ґрунтуючись на 

їх запитах, до програми дисципліни в розрізі практичних занять  можуть 

вноситися зміни згідно до: 

1. Положення Про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Навчально-науковому 

http://umo.edu.ua/vnutrishni-normativni-dokumenti
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami-normativna-baza/
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami-normativna-baza/
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/3%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D1%84_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/3%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D1%84_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf


16 
 

 

 
 

інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» 

Режим доступу: http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

2. Положення Про робочу програму навчальної дисципліни у Навчально-

науковому  інституті  менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Режим доступу: http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4 

 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/3%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D1%84_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/3%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D1%96%D0%BD%D1%84_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB_%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9C%D0%9F_n2.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_n2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/docum/polog2/9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8_n2.pdf
http://umo.edu.ua/normativni-dokumenti4

