


 
 

 

 

 

                                           

 



ВСТУП 

 

І. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

  Метою дисципліни є підвищення рівня загально мовної підготовки, 

мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне 

оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів 

української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному 

мовному рівні. 

Завдання навчальної дисципліни: 

- сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у 

професійній діяльності; 

- забезпечити досконале володіння нормами сучасної української 

літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного 

мовлення; 

- виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у 

спілкуванні; 

- розвивати творче мислення студентів; 

- виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій; 

- сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, 

коригування та перекладу наукових текстів. 

До закінчення курсу студенти повинні: 

- грунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й 

практично оволодіти ними; 

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного 

розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; 

- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й 

наукового стилів; 

- скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, 

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, 

виписки відповідно до поставленої мети; 



- складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що 

репрезентують їх специфіку; 

- послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури. 

 

Розділ ІІ.  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1. Державна мова – мова професійного спрямування 

          Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки 

літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний 

різновид української літературної мови. Професійна мовно-комунікативна 

компетенція. Мовні  норми: орфографічні, морфологічні, синтаксичні, 

лексичні, фразеологічні, пунктуаційні. Функції мови. Мовне законодавство та 

мовна політика в Україні. 

 

Тема 2. Основи культури української мови 

          Мова і культура мовлення у професійній діяльності. Комунікативні 

ознаки культури мови. Словники у професійному мовленні. Типи словників. 

Поняття етикету. Мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні 

ситуації. Вибір мовних одиниць у мовленні. 

 

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови  

у професійному спілкуванні 

          Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція 

офіційно – ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації 

мовно-професійної діяльності. 

 

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності 

          Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми 

професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії 



спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Поняття ділового 

спілкування. Етика ділового спілкування. 

 

Тема 5. Риторика і мистецтво презентації 

          Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ 

як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка 

і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні 

вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Види публічного 

мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. 

Мовленнєві, стилістичні і комунікативні. Принципи презентації. Культура 

сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. 

 

Тема 6. Культура усного фахового спілкування 

          Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час 

безпосереднього спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового 

спілкування. Функції та види  бесід. Стратегії поведінки під час ділової 

бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови. 

 

Тема 7. Форми колективного обговорення професійних проблем 

Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення. 

Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. 

Нарада. Дискусія «Мозковий штурм» як евристична фірма, що активізує 

креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення 

проблеми. Технології проведення «мозкового штурму». 

 

Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

          Класифікація документів. Національний стандарт України. Склад 

реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги 

до бланків документів. Оформлення сторінок. Вимоги до тексту документа. 

Види документації фахового спрямування. 

 

 



Тема 9. Документація з кадрово – контрактних питань 

          Резюме. Характеристика. Заява. Види заяв. Автобіографія. Наказ щодо 

особового складу. Трудова книжка. Контракт. Трудова угода. Доручення, 

доповідна та пояснювальна записка. Довідка, протокол, витяг з протоколу. 

 

Тема 10. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

          Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади  

термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. Термінологія як 

система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. 

Термінологія обраного фаху. Способи творення  термінів певного фаху. 

Нормування, кодифікація стандартизація термінів. Українські електронні 

термінологічні словники. 

 

Тема 11. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

          Становлення і розвиток наукового стилю української мови. 

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. 

Мовні засоби наукового стилю. 

  Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як 

важливий засіб організації розумової праці. Анотування і реферування 

наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, 

оформлювання посилань. Реферат як жанр академічного письма. Складові 

реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. 

Науковий етикет. 

 

Тема 12. Проблеми  перекладу і редагування текстів 

          Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, 

анотаційний переклад. Типові помилки під час перекладу текстів 

українською мовою. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів, 

особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові 

висловлювань. 

 

 



 

Критерії 

оцінювання знань вступників з дисципліни «Українська мова» для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст». 

 

Цілі письмового тестування: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників вимогам 

навчальної програми; 

- оцінити рівень підготовленості вступників до подальшого навчання в 

інституті. 

 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з дисципліни: 

Метою та завданням дисципліни є підвищення рівня загальномовної 

підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності здобувачів 

вищої освіти, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, 

розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування 

на належному мовному рівні. 

 

Білет письмового тестування з дисципліни складається з 50 закритих 

тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну (найбільш 

повну) відповідь. 

 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється максимальний 

бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється  

0 балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт - 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування - 60. 
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