
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою ННІМП ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» 
09 вересня 2021 року, протокол № 7 
Голова Вченої ради ННІМП ДЗВО 
«Університет,мёнеджменту освіти»

Т.Є. Рожнова

УКРАЇНСЬКА МОВА 
(за професійним спрямуванням)

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти: перший (бакалавр)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
07 Управління та адміністрування 

Спеціальність:
051 Економіка 
053 Психологія 
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

ОПП: Психологія
Управління персоналом та економіка праці 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Менеджмент

2021 рік



Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним 
спрямуванням» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня 
освітньо-професійних програм «Психологія», «Управління персоналом та 
економіка праці», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
«Менеджмент».

Автор-укладач робочої програми
Г.П. Клімчук, к. філол. н, старший викладач кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри 
публічного управління і проектного менеджменту 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(протокол № 01 від 06 вересня 2021 р.)

Затверджено Вченою радою
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(протокол № 7 від 09 вересня 2021 р.)

© Клімчук Г. П., 2021 рік 
© ДЗВО «УМО», 2021 рік



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень денна

форма
навчання

заочна форма 
навчання

Обов’язкова

Рік підготовки

Семестр

Характеристика 
навчальноїдисципліни

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТS-  4

Загальна кількість 
годин -  120

Г алузь знань:
05 Соціальні та поведінкові 
науки
07 Управління та 
адміністрування

Спеціальність:
051 Економіка 
053 Психологія 
073 Менеджмент 
076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність

ОПП:
Психологія
Управління персоналом та 
економіка праці 
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
Менеджмент

1-й

Лекції

Рівень вищої освіти:
перший (бакалавр)

Практичні заняття
30
Самостійна робота
90

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  Іспит

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить -  25% : 75%.



2. ВСТУП

Програма обов’язкової навчальної дисципліни Українська мова (за 
професійним спрямуванням) складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі 
знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП 
«Менеджмент»; галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»; галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 
спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Управління персоналом та економіка 
праці»; галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 
«Психологія», ОПП «Психологія».

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.

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» опосередковано пов’язаний із усіма теоретичними дисциплінами, 
що вивчаються в університеті, адже головне завдання вищої школи -  готувати 
висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній 
та писемній її формах. Він допомагає сформувати у майбутніх спеціалістів 
професійно зорієнтовані уміння й навички досконалого володіння українською 
літературною мовою у професійній сфері.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

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 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.

Здобувачі вищої освіти мають набути такі загальні компетентності:
1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
4. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
5. 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.

6. Здатність працювати в команді, гнучко і толерантно співпрацювати в 
мультиетнічному просторі.

7. 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.

8. 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.

9. Здатність до розвитку особистісного потенціалу у майбутній професійній 
діяльності.

10. Здатність розпізнавати власні емоційні стани та знаходити шляхи їх 
регуляції.

У процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають 
набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:

1. Здатності оперувати категоріально-понятійним апаратом психології, 
розуміти структуру психологічної науки та її теоретичних основ.

2. Здатності самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

3. Здатності аналізувати та систематизувати одержані результати, 
формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

4. Здатності до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 
ділового спілкування, загально прийнятих норм поведінки та моралі у 
міжособистісних стосунках; навички роботи в команді.

5. Здатності набувати професійні знання з методики викладання психології, 
готовність та здатність здійснювати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 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.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 120 год., із них: 30 год. -  семінарських занять.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем денна форма

Загалом Зокрема
л практ. с/р

Блок 1. Українська літературна мова, її норми та стилі

Тема 1. Українська мова як мова професійного 
спілкування.

8 2 6

Тема 2. Культура професійної комунікації та етикет 
службових взаємин.

8 2 6

Тема 3. Професійне спілкування в аспекті теорії 
функціональних стилів сучасної української 
літературної мови.

8 2 6

Блок 2. Культура писемного професійного спілкування в аспекті документування

Тема 4. Документ як засіб писемної професійної 
комунікації й категорія офіційно-ділового стилю.

8 2 6

Тема 5. Культура документування офіційно-ділових 
текстів щодо особового складу.

8 2 6

Тема 6. Культура документування довідково- 
інформаційних текстів.

8 2 6

Тема 7. Культура документування офіційно-ділових 
текстів колегіальних органів.

Тема 8. Культура документування розпорядчих текстів. 14 2 12

Тема 9. Культура документування обліково-фінансових 
текстів.

8 2 6

Тема 10. Культура документування офіційно-ділових 
текстів щодо господарсько-договірної діяльності 
та організаційних текстів.

8 2 6

Тема 11. Відповідність мови різних зразків офіційно- 
ділових текстів чинним нормам сучасної 
української літературної мови.

8 2 6

Блок 3. Етикет і культура усного професійного спілкування

Тема 12. Основи культури усного мовлення. 8 2 6

Тема 13. Усне публічне мовлення. 8 2 6

Тема 14. Культура управління. 8 2 6

Тема 15. Дискусія. 8 2 6

Разом 120 0 30 90
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5. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Теми
практичних

занять

Зміст
практичних занять

Форма
контролю

Кіл.
год.

1 Тема 1. Українська 
мова як мова 
професійного 
спілкування.

1. Українська мова як мова професійного 
спілкування.
2. Сучасна українська літературна мова як 
вища форма існування національної мови.
3. Формування літературної мови.
4. Основні ознаки літературної мови.
5. Усна і писемна форми літературної мови.
6. Роль і значення мови в суспільному житті.
7. Функції мови.

Оцінювання виступів 
із реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

2 Тема 2. Культура 
професійної 
комунікації та етикет 
службових взаємин.

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. Форми й тональність етикетного 
спілкування.
8. Етикетні мовні формули в стандартних 
комунікативних ситуаціях.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

3 Тема 3. Професійне 
спілкування в аспекті 
теорії
функціональних 
стилів сучасної 
української 
літературної мови.

1. Поняття про стиль.
2. Диференціація функціональних стилів. Їх 
основні характеристики: призначення та 
сфера застосування. Загальні ознаки та мовні 
особливості.
4. Офіційно-діловий стиль у професійній 
комунікації. Його підстилі та жанри.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

4 Тема 4. Документ як 
засіб писемної 
професійної 
комунікації й 
категорія офіційно- 
ділового стилю.

1. Поняття про документ як зразок офіційно- 
ділового тексту.

2. Функції документів.
3. Призначення та класифікація документів.
4. Структурні елементи документа.
5. Стандартизація офіційно-ділового тексту.
6. Вимоги до мовностилістичного й 

технічного оформлення різних зразків 
офіційно-ділових текстів.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ..

2

5 Тема 5. Культура 
документування 
офіційно-ділових 
текстів щодо 
особового складу.

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.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

6 Тема 6. Культура
документування
довідково-

1. Службове листування.
2. Види листів та їхні особливості.
3. Довідка.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними

2
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інформаційних
текстів.

4. Звіт.
5. План.
6. Службові записки.
7. Оголошення.
8. Запрошення.
9. Посвідчення про відрядження.
10. Вимоги до мовностилістичного й 
технічного оформлення різних зразків 
довідково-інформаційних текстів. Їх 
стилістичне редагування.

повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

7 Тема 7. Культура 
документування 
офіційно-ділових 
текстів колегіальних 
органів.

1. Протокол.
2. Витяг з протоколу.
3. Ухвала (рішення).
4. Вимоги до мовностилістичного й 
технічного оформлення різних зразків 
офіційно-ділових текстів колегіальних 
органів. Їх стилістичне редагування.

8 Тема 8. Культура 
документування 
розпорядчих текстів.

1. Наказ.
2. Витяг із наказу.
3. Розпорядження.
4. Постанова.
5. Вимоги до мовностилістичного й 

технічного оформлення різних зразків 
розпорядчих текстів. Їх стилістичне 
редагування.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

9 Тема 9. Культура 
документування 
обліково-фінансових 
текстів.

1. Доручення.
2. Розписка.
3. Акт.
4. Вимоги до мовностилістичного й 

технічного оформлення різних зразків 
обліково-фінансових тексті. Їх стилістичне 
редагування.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

10 Тема 10. Культура 
документування 
офіційно-ділових 
текстів щодо 
господарсько- 
договірної діяльності 
та організаційних 
текстів.

1. Договір. Різновиди договорів.
2. Трудовий договір.
3. Трудовий контракт.
4. Положення.
5. Інструкція.
6. Статут.
7. Правила.
8. Вимоги до мовностилістичного й 

технічного оформлення різних зразків 
офіційно-ділових текстів щодо 
господарсько-договірної діяльності. Їх 
стилістичне редагування.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

11 Тема
ІІ.Відповідність 
мови різних зразків 
офіційно-ділових 
текстів чинним 
нормам сучасної 
української 
літературної мови.

1. Нормативне слововживання.
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.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2
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6. Вибір прийменників.
7. Особливості вживання конструкцій з 

прийменником по.
8. Складні випадки керування.

12 Тема 12. Основи 
культури усного 
мовлення.

1. Основні норми усної професійної 
комунікації.

2. Стратегії спілкування.
3. Індивідуальні й колективні форми 

професійного спілкування.
3. Індивідуальний стиль.
4. Ділова нарада.
5. Види ділових нарад.
6. Ділова бесіда.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

13 Тема 13. Усне 
публічне мовлення.

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.
8. Культура сприймання публічного 

виступу. Уміння ставити запитання, уміння 
слухати.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

14 Тема 14. Культура 
управління.

1. Телефонне професійне спілкування.
2. Етапи підготовки до телефонної розмови.
3. Запобігання порушенню чинних норм при 
телефонній розмові.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

15 Тема 15. Дискусія. 1. Поняття про дискусію як форму 
колективного обговорення.
2. Особливості підготовки та проведення.
3. Дотримання чинних норм усного 
професійного спілкування.

Оцінювання 
виступів із 

реферативними 
повідомленнями, 
участі у групових 

дискусіях та 
виконання 

практичних вправ.

2

Загалом 30
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п Назва теми Кіль-ть

годин
Блок 1. Українська літературна мова, її норми та стилі 18

1. Тема 1. Українська мова як мова професійного спілкування
Мовна політика в Україні. Законодавче підґрунтя професійного спілкування. Мовна, 
мовленнєва, комунікативна професійна компетенція.

6

2. Тема 2. Культура професійної комунікації та етикет службових взаємин.
Роль словників у підвищенні культури професійної комунікації. Мовний суржик. 
Стиль спілкування у вищій школі.

6

3. Тема 3. Професійне спілкування в аспекті теорії функціональних стилів сучасної 
української літературної мови.
Спеціальний текст як форма реалізації мовної, мовленнєвої, комунікативної 
професійної компетенції.

6

Блок 2. Культура писемного професійного спілкування 
в аспекті документування 48

4. Тема 4. Документ як засіб писемної професійної комунікації й категорія 
офіційно-ділового стилю.
Офіційно-ділова комунікація -  складова професійної діяльності. Реквізити офіційно- 
ділових текстів.

6

5. Тема 5. Культура документування офіційно-ділових текстів щодо особового 
складу.
Особливості слововживання. Використання загальномовної та спеціальної лексики.

6

6. Тема 6. Культура документування довідково-інформаційних текстів.
Особливості використання різних граматичних форм іменних частин мови. 
Використання звертань. Правильне вживання відмінкових форм при числівниках.

6

7. Тема 7. Культура документування офіційно-ділових текстів колегіальних 
органів.
Особливості використання дієслівних граматичних форм. Правила побудови речень, 
ускладнених дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами.

6

8. Тема 8. Культура документування розпорядчих текстів.
Правила дотримання граматичних норм. 6

9. Тема 9. Культура документування обліково-фінансових текстів.
Список. Перелік. Таблиця. Накладна. Правила дотримання норм слововживання. 6

10. Тема 10. Культура документування офіційно-ділових текстів з господарсько- 
договірної діяльності та організаційних текстів.
Правила дотримання граматичних норм та норм слововживання.

6

11. Тема 11. Відповідність мови різних зразків офіційно-ділових текстів чинним 
нормам сучасної української літературної мови.
Професійна та термінологічна лексика. Запозичена лексика. Правила скорочування слів. 
Мовні кліше. Особливості використання слів різних лексико-граматичних розрядів.

6

Блок 3. Етикет і культура усного професійного спілкування 24
12. Тема 12. Основи культури усного мовлення.

Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. 6
13. Тема 13. Усне публічне мовлення.

Невербальні компоненти спілкування. Кінесика. Жести. Види жестів. Мова вигуків. 6
14. Тема 14. Культура управління.

Спілкування керівника з підлеглим. Етикет телефонної розмови. 6
15. Тема 15. Дискусія.

«Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал 
співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення 
«мозкового штурму».

6

Усього за семестр 90
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Види робіт для осмислення теоретичних понять і практичного засвоєння курсу:
-  опрацювання матеріалу за рекомендованими джерелами;
-  залучення інформації з довідкових джерел;
-  виступи студентів із коментуванням основних положень курсу;
-  проведення мовного аналізу професійно зорієнтованих текстів;
-  підготовка індивідуальних завдань;
-  обговорення питань, винесених на самостійне опрацювання;
-  підготовка до публічних виступів і дискусій;
-  участь в обговоренні з аналізом мовленнєвих недоліків;
-  робота зі словниками й інтернет-ресурсами.

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль рівня знань студентів щодо засвоєння ними тем з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» здійснюється під час 
практичних занять на підставі:

-  усного опитування, яке включає перевірку знань відповідного 
теоретичного матеріалу та правильність виконання практичних завдань;

-  поточне оцінювання вивчення кожного змістового модулю;
-  оцінки за індивідуальну самостійну роботу;
-  письмового контролю (аудиторної тематичної контрольної роботи), 

яка включає відкриті запитання та практичні завдання;
-  підсумковий письмовий іспит.
Для складання іспиту з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» студент має засвоїти матеріал відповідно до програми курсу; 
ліквідувати (за наявності) заборгованість за пропуски практичних занять або 
незадовільні оцінки; мати позитивні результати поточного контролю знань 
(мінімальна сума балів за результатами поточного контролю -  30 балів, 
максимальна -  60 балів).

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Поточний контроль та самостійна робота
Мах Іспит Сума

Вид
роботи

Блок 1 Блок 2 Блок 3

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.2 3.3 3.4

ЛК

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 40 100

Разом 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
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Увага! П ’ятибальна система оцінювання студентських відповідей на 
практичних заняттях засвідчує таку відповідність:

Оцінка «5» = 3 бали «+» = 1 бал
Оцінка «4» = 2 бали «-» = 0,5 бала
Оцінка «3» = 1,5 бала Присутність на занятті = 0,5 бала
Оцінка «2» = 0 балів Відпрацьовані пропуски* = 1 бал

*Відпрацьовані ПЗ можуть бути оцінені й вищою кількістю балів(залежно від причини
пропуску).

Студенти, які не виконали комплексу контрольних поточних робіт, 
відповідно до модулів дисципліни, не набрали за результатами поточного 
контролю мінімальну кількість балів, не перездали «Н», «НГ», до іспиту не 
допускаються.

Іспит проводиться в письмовій формі на основі екзаменаційних білетів, 
затверджених кафедрою. У білет обов’язково входить три питання (одне -  
теоретичного змісту й два -  практичні), на які студент повинен дати розгорнуту 
змістовну відповідь.

Перевіряючи відповіді, викладач оцінює рівень знань з кожного питання. 
Остаточне оцінювання рівня знань за результатами іспиту вписується в 
екзаменаційну відомість і залікову книжку студента з урахуванням шкали 
оцінювання знань і вмінь студентів відповідно до вимог і рекомендацій 
Європейської кредитно-трансферної системи.

Нижче наведена шкала оцінювання знань і вмінь студентів, в якій враховані 
вимоги і рекомендації Європейської кредитно-трансферної системи (БСТБ)

9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку

90 -  100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре
75-81 С
64-74 D задовільно
60-63 Е
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
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

1. Українська мова як державна мова в Україні: законодавчо-нормативна база.
2. Захист і підтримка державної мови в інших країнах світу.
3. Наукові концепції походження української мови.
4. Літературна мова -  соціально престижна форма національної мови, її 

ознаки.
5. Поняття державної мови. Українська мова як державна.
6. Особливості розвитку та функціонування української мови на сучасному 

етапі.
7. Комунікація як основна функція мовлення.
8. Нормативність -  основна ознака культури мовлення.
9. Граматична та синтаксична правильність фахового мовлення.
10. Мовленнєвий етикет.
11. Комунікативні ознаки культури мовлення.
12. Конструкції службового мовного етикету.
13. Особливості функціонування складних речень у професійному мовленні. 

Функціонування дієслівних форм у професійному мовленні.
14. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови.
15. Розмовний стиль як один зі складників фахового мовлення.
16. Специфіка функціонування різних груп лексики в розмовному стилі.
17. Діалог та полілог як найтиповіші форми виявлення розмовного стилю в 

професійній сфері.
18. Класифікація стилів сучасної української літературної мови.
19. Поняття стилістичної системи.
20. Суржик, мовна надмірність та недостатність як проблеми розмовного стилю 

сучасної української літературної мови.
21. Групи лексики за значенням, походженням та вживанням.
22. Індивідуальні та колективні форми обговорення фахових проблем.
23. Наукова комунікація: визначення та особливості.
24. Науковий виступ як усна форма представлення результатів досліджень.
25. Академічна недоброчесність як проблема культури дослідника.
26. Роль наукової діяльності в сучасному світі.
27. Вимоги до оформлення первинних та вторинних наукових жанрів.
28. Рецензування та захист наукових робіт.
29. Основні правила бібліографічного опису джерел.
30. Оформлення покликань і цитувань у тексті роботи.
31. Електронна презентація наукового виступу.
32. Термін як основна лексична одиниця наукового стилю
33. Термін як основна лексична одиниця наукового стилю: дефініція, ознаки.
34. Способи поповнення термінологічної лексики.
35. Нормування та стандартизація термінології.
36. Роль термінологічних словників у професійній діяльності.
37. Загальнонаукова, міжгалузева та вузькоспеціальна термінологія.
38. Місце професіоналізмів та номенклатур у науковому стилі сучасної
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української мови.
39. Новітні професійні запозичення.
40. Історія та сучасний стан української авіаційної термінографії.
41. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
42. Розвиток офіційно-ділового стилю.
43. Специфіка офіційно-ділового стилю: функції, підстилі, лексичні, 

морфологічні і синтаксичні засоби.
44. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.
45. Поняття документа. Класифікація документів.
46. Реквізити документів відповідно до чинного ДСТУ.
47. Вимоги до змісту і розташування реквізитів.
48. Оформлювання сторінки.
49. Рубрикація тексту.
50. Вимоги до тексту документа.
51. Призначення та загальні вимоги до написання документів з кадрово- 

контрактних питань.
52. Заява. Типи заяв. Правила оформлення заяви.
53. Документи з кадрово-контрактних питань
54. Призначення автобіографії, реквізити, правила її оформлення.
55. Призначення та сучасні вимоги до оформлення резюме.
56. Відмінності резюме й автобіографії.
57. Характеристика, її реквізити.
58. Особливості відмінювання імен, прізвищ та по батькові.
59. Довідково-інформаційні та документи колегіальних органів
60. Призначення та правила оформлення довідки, службових записок 

(доповідна і пояснювальна записки), протоколу, витягу з протоколу, 
оголошення, запрошення.

61. Реквізити та правила оформлення звітів.
62. Типологія та правила оформлення службових листів.
63. Правильне вживання лексичних і граматичних засобів у цих документах.
64. Розпорядчі документи. Правильне вживання граматичних засобів у 

документах
65. Призначення та загальні вимоги до написання наказів та розпоряджень.
66. Закінчення іменників ІІ відміни у родовому відмінку однини.
67. Ступені порівняння якісних прикметників.
68. Обліково-фінансові документи. Доручення. Розписка
69. Особливості, типологія й правила написання доручення.
70. Розписка: призначення, реквізити, правила оформлення.
71. Написання цифр та символів у ділових паперах.
72. Сполучуваність числівників з іменниками.
73. Змінювання простих, складних і складених числівників.
74. Правопис числівників.
75. Документування господарсько-договірної діяльності.
76. Господарсько-договірні документи.
77. Особливості оформлення договорів. Використання договірних документів у 

державних та недержавних підприємствах.
78. Г осподарська діяльність та договірні зобов’язання.
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79. Ділова бесіда.
80. Телефонна розмова. Приймання відвідувачів.
81. Підготовка та проведення нарад і зборів. Види нарад.
82. Ділові контакти між людьми різних посадових рангів і соціальних категорій 

у діловій сфері.
83. Міжнародні культурні традиції ділового спілкування.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Робоча програма дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», мультимедійні презентації.
2. Плани семінарських занять із дисципліни, навчальні посібники, підручники, 

зокрема:
1. Колоїз Ж. В., Березовська-Савчук Н. А. Українська мова професійного 
спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення : практикум / за 
ред. проф. Колоїз Ж. В. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2019. 131 с.
2. Середницька А. Я., Куньч З. Й. Українська мова за професійним 
спрямуванням: навч. посіб. Київ : Знання, 2012. 215 с.
3. Правопис 2019 року. Український правопис / Затверджено Українською 
національною комісією з питань правопису. Режим доступу: 
http://www.inmo.org.ua/assets/files/2019/Ukr.%20pravopys%20(2019).pdf

4. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. / за ред. 
С. О. Карамана. Київ : Літера ЛТД, 2013. 544 с.
5. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник 
/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. К. : Алерта, 2015. 696 с.

3. Тестові завдання для контролю поточної успішності та самостійної роботи 
з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

11. 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.

http://www.inmo.org.ua/assets/files/2019/Ukr.%20pravopys%20(2019).pdf
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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.
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.
24. Голосовська Г. Українська мова для всіх. Київ : Академія, 2015. 208 с.
25. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. Вінниця 

: Нова книга, 2003. 536 с.
26. Дедухно А., Сизоненко Н. Українська мова за професійним спрямуванням : 

практикум. Київ : Ліра-К, 2018. 180 с.
27. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. 7-е вид., виправл. Донецьк, 

2005. 448 с.
28. Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Українсько-російські синтаксичні паралелі : 

Труднощі перекладу. Харків : Прапор, 2003. 112 с.
29. Культура української мови : Довідник / за ред. В. М. Русанівського. Київ : 

Либідь, 1990. 304 с.
30. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура фахової мови : навч. посіб. Київ : 

Академія, 2007. 360 с.
31. Паламар Л. М., Кацавець І. М. Українське ділове мовлення. Київ : Либідь, 

1997. 296 с.
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32. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та 
культура мовлення : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 224 
с.

33. Пономарів О. Д. Культура мови: Мовностилістичні поради : навч. посіб. 2- 
ге вид., стереотип. Київ : Либідь, 2001. 240 с.

34. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. Київ : 
Знання, 2006. 291 с.

35. Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. Київ : 
Знання, 2008. 248 с.

36. Українська ділова і фахова мова : практ. посіб. на щодень / М. Д. Гінзбург,
І. О. Требульова та ін. 2-ге вид., доп. і випр. Київ : Фірма «Інкос», 2007. 672 
с.

37. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій : навч. посіб. / 
за ред. O. К. Степаненко. Дніпропетровськ : Пороги, 2011. 216 с.

38. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. 
Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М.Сюта. 2-ге вид., доп. і випр. Київ : Довіра, 1999. 
507 с.

39. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. Київ 
: Арій, 2008. 424 с.

40. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. Київ : Літера ЛТД, 
2002. 480 с.

41. Фурдуй М. І. Українська мова. Практикум з правопису : навч. посіб. / за ред. 
В. В. Різуна. 2-е вид. Київ : Либідь, 2005. 272 с.

42. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 
280 с.

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Бутенок Л. В. Конспект лекцій з української мови (за професійним
спрямуванням). URL : http : kafedragum-
arteoПege.edukitkm.ua/.../Л.В.Бутенок%20Укр%20мова.p.

2. Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за
професійним спрямуванням) : навч. посіб. URL : http : 
//5fan.ru/wievjob.php?id=3987

3. Гапонова Л. Є., Голенко В. М., Леонова Н. В. Українська мова (за 
професійним спрямуванням). URL : http : //dmeti.dp.ua/ua/mdiv/i2036/p- 
3/e303

4. Голубовська І. В., Лемківська О. А. Українська мова професійного 
спрямування. URL : http project.zu.edu.ua/ ReadData.php?h_id=130

5. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням. URL : http : //
mirknig.com/ knigi/guman_nauki/1181464623-ukrayinska-mova-za-profesynim- 
spryamuvannyam. html

6. Дорошенко С. Українська термінологія в професійному спілкуванні. URL : 
http : archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/isp/2011_3/ 71doro.pdf

7. Дудаш Т. І. Українська мова за професійним спрямуванням : лекції. URL :
http : // law.lnu.edu.ua/departments/theory-philosophy/study/

8. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним
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спрямуванням». URL : http :gendocs.ru/v13742/
9. Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням». URL : gmi.grow-up.com.ua/?option= com_content&view
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