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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу - сформувати у майбутніх фахівців професійно зорієнтовані 

уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у 

професійній сфері. 

 

Завдання курсу – сформувати мовну компетенцію майбутніх фахівців, 

що містить знання і практичне оволодіння нормами літературної професійної 

мови; навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; 

вміння і навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; стійкі 

навички усного й писемного мовлення, зорієнтованого на професійну 

специфіку; навички оперування фаховою термінологією, редагування, 

корегування та перекладу наукових текстів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати:  

 

 основи фахового спілкування, його етапи й роль у професійній 

діяльності; 

 норми літературної мови у професійній сфері; 

 ознаки культури мови і засоби, що забезпечують їхню реалізацію; 

 термінологію майбутньої спеціальності; 

 відомості про призначення і структуру ділових документів, 

необхідних фахівцю певного профілю; 

 правила оформлення ділових паперів і основні принципи їхньої 

класифікації. 

 

уміти:  

 вільно послуговуватися усім багатством лексичних засобів з фаху;  

 будувати усне і писемне мовлення з дотриманням норм сучасної 

української ділової мови;  

 дотримуватися правил ділової етики на мовному рівні; 

 знати основні фахові терміни, специфічні найменування відповідної 

професійної сфери; 

 використовувати усі ці знання на практиці, доречно поєднуючи 

вербальні й невербальні засоби спілкування; 

 складати найуживаніші ділові папери. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У процесі навчання студенти повинні набути таких компетентностей: 

Загальні компетентності: 

 

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

 

Спеціальні компетентності: 

 

СК3 Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. 

СК4 Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що 

регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі. 

СК6 Здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати його 

шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими. 

СК7 Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно 

до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням 

специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів. 

СК14 Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття 

додаткових професійних компетентностей. 

 

Програмні результати навчання: 

 

РН1 Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі початкової школи. 

РН2 Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують 

організацію освітнього процесу в початковій школі. 

РН3 Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарно-тематичне 

планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної 

роботи, планування професійного саморозвитку вчителя. 



РН5  Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію процесу 

навчання, виховання і розвитку молодших школярів. 

РН15 Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності 

вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. УСНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ, ЙОГО 

ОСОБЛИВОСТІ 

 

 

Тема 1-2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови.  

 

Поняття української національної мови, історія розвитку української мови, її 

місце серед інших мов світу. Літературна мова, її найістотніші ознаки. Історія 

становлення сучасної української літературної мови.  

Поняття державної мови. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.  

 

Тема 3. Усне професійне мовлення, його різновиди.  

 

Особливості усного професійного мовлення, вимоги до нього. Жанри усного 

професійного мовлення: доповідь, промова, виступ, повідомлення. Публічний 

виступ як важливий засіб комунікації переконання. Етапи підготовки 

публічного виступу. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час 

публічного виступу. Мистецтво аргументації.  

 

Тема 4. Презентація як різновид публічного мовлення.  

Структура і види презентацій. Вимоги до текстових матеріалів презентації. 

Презентація обраної спеціальності.  

 

Тема  5. Культура усного професійного мовлення. 

 

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Ділова бесіда. 

Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з 

роботодавцем.  Культура усного фахового спілкування. Ділові контакти між 

людьми різних посадових рангів і соціальних категорій у діловій сфері. 

Культура ведення ділових зустрічей. Міжнародні культурні традиції ділового 

спілкування. Етикет телефонної розмови.  

 

Тема 6. Усне професійне мовлення, його різновиди. Культура усного 

професійного мовлення. Жанри усного професійного мовлення: доповідь, 

промова, виступ, повідомлення. Публічний виступ як важливий засіб 

комунікації переконання. Етапи підготовки публічного виступу. Комунікативні 

вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Мистецтво 

аргументації. Ділова бесіда, її функції та види. Стратегії поведінки під час 

ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Культура ведення ділових зустрічей. 

Міжнародні культурні традиції ділового спілкування. Етикет телефонної 

розмови. 

 

Модульна контрольна робота №1. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПИСЕМНЕ ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ, 

ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

 

 

Тема 7-8. Українська мова професійного спілкування в аспекті 

функціональних стилів. Документ-основний вид професійного мовлення.  

 

Стилі сучасної української мови. Поняття про мовну норму. Типи мовних норм.  

Поняття про документ, його функції. Класифікація документів. Національний 

стандарт України. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та 

розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання 

сторінки. Вимоги до тексту документа. 

Тема 9-10. Орфографічні норми мови професійного спілкування. 

Документація з кадрово-договірних питань: заява. 

Основні зміни в українському правописі. Правопис власних назв і прізвищ. 

Особливості і правила вживання слів іншомовного походження у діловому 

мовленні.  Заява, типи заяв за походженням і місцем виникнення. Реквізити та 

оформлення заяви. 

 

Тема 11-12. Орфографічні норми мови професійного спілкування. 

Документація з кадрово-договірних питань: автобіографія, 

характеристика, резюме. 

 

Правопис складних слів, їх вживання у документах. Характеристика, її 

призначення, порядок розташування реквізитів. Автобіографія і резюме: 

структура, основні вимоги до написання. 

 

Тема 13-14. Орфоепічні норми мови професійного спрямування. 

Документація з кадрово-договірних питань: договір, контракт, трудова 

угода. 

 

Основні закони та засоби милозвучності. Договір, контракт, трудова угода: 

види, рквізити, правила оформлення. 

 

Тема 15-16. Акцентуаційні норми мови професійного спрямування. 

Особисті офіційні документи: доручення, розписка. 

 

Правила наголошування слів в українській мові. Доручення і розписки як 

особисті офіційні документи: види, спосіб фіксації інформації, реквізити, 

правила оформлення. 

 

Тема 17-18. Вибір слова у мові професійного спілкування. Розпорядчі 

документи: наказ, розпорядження.  

 



Термінологія як система. Становлення української термінології. 

Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Термін і його 

ознаки. Наказ і розпорядження: види, реквізити, правила оформлення. 

 

Тема 19-20. Вибір слова у мові професійного спілкування. Довідково-

інформаційні документи: оголошення, повідомлення про захід, прес-реліз. 

 

Синоніми як засоби точного і доречного вживання слів у професійному 

мовленні. Антоніми, стилістична роль антонімів. Паронімія як лінгвістичне 

явище. Типові помилки у вживанні паронімів. Тавтологія і мовні кліше у 

професійному мовленні.  

Структура та особливості написання оголошення, повідомлення про захід. 

Прес-реліз, його різновиди та основні реквізити.  

 

Тема 21-22. Вибір слова у мові професійного спілкування. Довідково-

інформаційні документи: звіт, довідка. 

Абревіатури у професійному мовленні. Абревіація як спосіб творення слів в 

українській мові. Види, граматичні особливості, функції абревіатур. Вимоги до 

творення і використання в тексті. Види графічних скорочень. Правила 

написання абревіатур і графічних скорочень у професійному мовленні. 

Звіт, вимоги до його складання і оформлення. Довідка. Групи довідок за 

змістом. Реквізити довідки. 

 

Тема 23-24. Вибір граматичної форми у професійному спілкуванні. Норми 

вживання іменників у документах. Етикет ділового листування. 

 

Особливості вживання у документах іменників, які мають форму тільки однини 

чи множини. Труднощі визначення роду іменника. Складні випадки 

відмінювання іменників: родовий відмінок однини чоловічого роду, кличний 

відмінок, родовий відмінок множини тощо; особливості функціонування 

родового і знахідного відмінків при перехідних дієсловах. 

Службові листи: класифікація, основні реквізити. Етикет службового 

листування. 

 

Тема 25-26. Вибір граматичної форми у професійному спілкуванні. Норми 

вживання прикметників у документах. Документи службового характеру:  

протокол, витяг з протоколу.  

 

Нормативні аспекти прикметника. Ступенювання якісних прикметників. 

Механізм утворення синтаксичної та аналітичної форм ступенів порівняння та 

їх функціонування у ділових паперах. 

Протокол, вимоги до його тексту. Види протоколів за обсягом фіксованих у них 

відомостей. Особливості оформлення витягу з протоколу. 

 

Тема 27-28. Вибір граматичної форми у професійному спілкуванні. Норми 

вживання числівників у документах. Документи службового характеру:  

пояснювальна і доповідна записки. 



 

Норми вживання числівника у професійному мовленні. Розряди за значенням. 

Типові помилки у відмінюванні. Синтаксичні зв`язки числівника з іменником. 

Правила фіксації числівника у ділових документах. 

Службові записки, їх види, основні реквізити, правила оформлення. 

 

 

Тема 29. Вибір граматичної форми у професійному спілкуванні. Норми 

вживання дієслів у документах. Візитна картка, правила її оформлення. 

 

Дієслово в діловому мовленні. Правила творення особових форм, майбутнього 

часу, вибір способу і форми дієслова залежно від виду і характеру документа. 

Помилки при творенні дієприкметників. Використання дієслівних форм у 

діловому тексті. 

Візитна картка, її види, правила оформлення. 

 

Тема 30-31. Синтаксичні норми мови професійного спілкування. Обліково-

фінансові документи: акт, таблиця, список, відомість. 

 

Порядок слів у реченні: прямий і зворотний. Типові ознаки прямого порядку 

слів. Вимоги до побудови та використання однорідних членів речення. Типові 

помилки. Особливості погодженості присудка з простим і складеним підметом. 

Керування як тип синтаксичного зв’язку. Складні випадки керування у ділових 

паперах. Паралельні синтаксичні конструкції, умови їх взаємозаміни та 

функціонування у мові професійного спілкування. 

Акт, таблиця, список, відомість: види, реквізити, правила оформлення. 

 

Тема 32-33. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. 

 

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. 

Оформлення результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий 

засіб організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. 

Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. 

Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до виконання та оформлювання 

курсової, дипломної робіт. Рецензія, відгук. 

 

Модульна контрольна робота № 2. 

 

Тема 34. Підсумково-узагальнююче заняття. 
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Семестр I 

Змістовий модуль 1. Усне професійне мовлення, його особливості 

Тема 1-2. Мова професійного 

спілкування як функціональний 

різновид української літературної 

мови. 
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Тема 3. Усне професійне 

мовлення, його різновиди. 

6  2   4 

Тема 4. Презентація як різновид 

публічного мовлення. 

6  2   4 

Тема 5. Культура усного 

професійного мовлення. 

    4  2   2 

Тема 6. Усне професійне 

мовлення, його різновиди. 

Культура усного професійного 

мовлення. 

2    2  

Модульна контрольна робота 1. 2    2  

 

Змістовий модуль 2. Писемне професійне мовлення, його особливості 

Тема 7-8. Українська мова 

професійного спілкування в 

аспекті функціональних стилів. 

Документ-основний вид 

професійного мовлення. 

 

4  2  2  

 

Тема 9-10. Орфографічні норми 

мови професійного спілкування. 

Документація з кадрово-

договірних питань: заява. 

6 

 

 

 

2  2 

 

2 

 



Тема 11-12. Орфографічні норми 

мови професійного спілкування. 

Документація з кадрово-

договірних питань: автобіографія, 

характеристика, резюме. 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 2 

 

Тема 13-14. Орфоепічні норми 

мови професійного спрямування. 

Документація з кадрово-

договірних питань: договір, 

контракт, трудова угода. 

 

6 

     

 

 

2  

 

 

2 2 

 

Тема 15-16. Акцентуаційні норми 

мови професійного спрямування. 

Особисті офіційні документи: 

доручення, розписка. 

6 

 

 

 

2  

 

2 2 

Тема 17-18. Вибір слова у мові 

професійного спілкування. 

Розпорядчі документи: наказ, 

розпорядження. 

6  2  2 2 

Тема 19-20. Вибір слова у мові 

професійного спілкування. 

Довідково-інформаційні 

документи: оголошення, 

повідомлення про захід, прес-

реліз. 

8 

 

 

 

2 

 

 2 

 

 

4 

 

Тема 21-22. Вибір слова у мові 

професійного спілкування. 

Довідково-інформаційні 

документи: звіт, довідка. 

6 

 

 

 

2 

 

 2 2 

Тема 23-24. Вибір граматичної 

форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання 

іменників у документах. Етикет 

ділового листування. 

6 

 

 

 

2  2 2 

 

Тема 25-26. Вибір граматичної 

форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання 

прикметників у документах. 

Документи службового 

характеру:  протокол, витяг з 

протоколу.  

 

6 

 

 

 

2 

 

 2 2 

 

Тема 27-28. Вибір граматичної 

форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання 

6 

 

 

 

2  2 2 

 



числівників у документах. 

Документи службового 

характеру:  пояснювальна і 

доповідна записки. 

Тема 29. Вибір граматичної 

форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання 

дієслів у документах. Візитна 

картка, правила її оформлення. 

6 

 

 

 

2   4 

Тема 30-31. Синтаксичні норми 

мови професійного спілкування. 

Обліково-фінансові документи: 

акт, таблиця, список, відомість. 

12 

 

 

 

2  2 8 

 

Тема 32-33. Науковий стиль і 

його засоби у професійному 

спілкуванні. 

6  2  2 2 

Модульна контрольна робота 2. 2    2  

Тема 34. Підсумково-

узагальнююче заняття. 

2    2  

Разом за семестр: 120  36  36 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу  

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

 

Кількість 

годин 

  1. Тема 1. Мова професійного спілкування як 

функціональний різновид української літературної мови. 

 

2 

2. Тема 3. Усне професійне мовлення, його різновиди. 

 

2 

3. Тема 4. Презентація як різновид публічного мовлення. 

 

2 

4. Тема 5. Усне професійне мовлення, його різновиди. 

Культура усного професійного мовлення. 

 

2 

6. Тема 7. Українська мова професійного спілкування в 

аспекті функціональних стилів. Документ-основний вид 

професійного мовлення. 

 

2 

7. Тема 9. Орфографічні норми мови професійного 

спілкування. Документація з кадрово-договірних питань: 

заява. 

 

2 

8. Тема 11. Орфографічні норми мови професійного 

спілкування. Документація з кадрово-договірних питань: 

автобіографія, характеристика, резюме. 

 

2 

 

9. Тема 13. Орфоепічні норми мови професійного 

спрямування. Документація з кадрово-договірних питань: 

договір, контракт, трудова угода. 

 

2 

 

10. Тема 15. Акцентуаційні норми мови професійного 

спрямування. Особисті офіційні документи: доручення, 

розписка. 

 

2 

11. Тема 17. Вибір слова у мові професійного спілкування. 

Розпорядчі документи: наказ, розпорядження. 

 

2 

12. Тема 19. Вибір слова у мові професійного спілкування. 

Довідково-інформаційні документи: оголошення, 

повідомлення про захід, прес-реліз. 

 

2 

13. Тема 21. Вибір слова у мові професійного спілкування. 

Довідково-інформаційні документи: звіт, довідка. 

2 



 
14. Тема 23. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання іменників у документах. 

Етикет ділового листування. 

 

2 

15. Тема 25. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання прикметників у 

документах. Документи службового характеру:  протокол, 

витяг з протоколу.  

 

2 

16. Тема 27. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання числівників у документах. 

Документи службового характеру:  пояснювальна і 

доповідна записки. 

 

2 

17. Тема 29. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання дієслів у документах. 

Візитна картка, правила її оформлення. 

 

2 

18. Тема 30. Синтаксичні норми мови професійного 

спілкування. Обліково-фінансові документи: акт, таблиця, 

список, відомість. 

 

2 

19. Тема 32. Науковий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні. 

 

 

2 

  

Разом за  семестр: 

 

36 

 

Перелік практичних занять 

 

 

№ 

з/п 

 

Тема практичного заняття 

 

Кількість 

годин 

 

1. 

Тема 2. Мова професійного спілкування як 

функціональний різновид української літературної мови. 

 

 

2 

 

2.  

Тема 5. Усне професійне мовлення, його різновиди. 

Культура усного професійного мовлення.  

  

2 

 

  3. Модульна контрольна робота №1. 

 

   2 



4. Тема 8. Українська мова професійного спілкування в 

аспекті функціональних стилів. Документ-основний вид 

професійного мовлення. 

 

2 

    

 

5. 

 

Тема 10. Орфографічні норми мови професійного 

спілкування. Документація з кадрово-договірних питань: 

заява. 

 

   2 

6. 

 

Тема 12. Орфографічні норми мови професійного 

спілкування. Документація з кадрово-договірних питань: 

автобіографія, характеристика, резюме. 

 

 

2 

7. Тема 14. Орфоепічні норми мови професійного 

спрямування. Документація з кадрово-договірних питань: 

договір, контракт, трудова угода. 

 

2 

8. Тема 16. Акцентуаційні норми мови професійного 

спрямування. Особисті офіційні документи: доручення, 

розписка. 

 

2 

9. 

 

 

Тема 18. Вибір слова у мові професійного спілкування. 

Розпорядчі документи: наказ, розпорядження. 

2 

10. Тема 20. Вибір слова у мові професійного спілкування. 

Довідково-інформаційні документи: оголошення, 

повідомлення про захід, прес-реліз. 

 

2 

11. Тема 22. Вибір слова у мові професійного спілкування. 

Довідково-інформаційні документи: звіт, довідка. 

2 

12. Тема 24. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання іменників у документах. 

Етикет ділового листування. 

 

2 

13. Тема 26. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання прикметників у 

документах. Документи службового характеру:  протокол, 

витяг з протоколу.  

 

2 

14. Тема 28. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання числівників у документах. 

Документи службового характеру:  пояснювальна і 

доповідна записки. 

2 

15. Тема 31. Синтаксичні норми мови професійного 

спілкування. Обліково-фінансові документи: акт, таблиця, 

список, відомість. 

2 



16. Тема 33. Науковий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні. 

2 

17. Модульна контрольна робота № 2. 2 

18. Тема 34. Підсумково-узагальнююче заняття. 

 

2 

 Разом за  семестр:   36 

  

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

 

Зміст самостійної (індивідуальної) роботи  

 

Кількість 

годин 

1. 

 

 

Тема 1.Мовне законодавство та мовна політика в 

Україні. 

 

 

 2 

 

     2. 

 

Тема 3. Науковий етикет.  

 

Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

Стратегії спілкування в професійній комунікації. 

Гендерні аспекти спілкування. 

 

     2 

 

     2 

     3. 

 

 

 

 

 

Тема 4. Невербальні засоби професійного 

спілкування.  

 

Риторика і мистецтво презентації. Культура 

сприймання публічного виступу. Уміння ставити 

запитання, уміння слухати.  

 

     2 

 

 

     2 

 

 

    4. Тема 5. Типи словників. Роль словників у підвищенні 

мовленнєвої культури. 

 

            2 

    5. Тема 9. Орфографічні норми мови професійного 

спілкування.  

Основні зміни в українському правописі. Правопис 

власних назв і прізвищ. Особливості і правила 

вживання слів іншомовного походження у діловому 

мовленні.  

  

    2 

    6. Тема 11. Правопис складних слів, їх вживання у 

документах. 

 

   2 

    7. 

 

Тема 13. Орфоепічні норми мови професійного 

спрямування. Основні закони та засоби 

   2 

 



    8. милозвучності. 

Тема 15. Акцентуаційні норми мови професійного 

спрямування. Правила наголошування слів в 

українській мові. 

 

   2 

     9. Тема 17. Вибір слова у мові професійного 

спілкування.  

Термінологія як система. Становлення української 

термінології. Загальнонаукова, міжгалузева і 

вузькоспеціальна термінологія. Термін і його ознаки. 

 

   2 

    10. Тема 19. Синоніми як засоби точного і доречного 

вживання слів у професійному мовленні. Антоніми, 

стилістична роль антонімів. Паронімія як лінгвістичне 

явище. Типові помилки у вживанні паронімів. 

Тавтологія і мовні кліше у професійному мовленні.  

 

   2 

    11. Тема 20. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ 

щодо особового складу. 

 

   2 

    12. Тема 21. Абревіатури у професійному мовленні. 

Абревіація як спосіб творення слів в українській мові. 

Види, граматичні особливості, функції абревіатур. 

Вимоги до творення і використання в тексті. Види 

графічних скорочень. Правила написання абревіатур і 

графічних скорочень у професійному мовленні. 

 

   2 

    13. Тема 23. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання іменників у документах.  

Особливості вживання у документах іменників, які 

мають форму тільки однини чи множини. Труднощі 

визначення роду іменника. Складні випадки 

відмінювання іменників: родовий відмінок однини 

чоловічого роду, кличний відмінок, родовий відмінок 

множини тощо; особливості функціонування родового 

і знахідного відмінків при перехідних дієсловах. 

 

   2 

    14. Тема 25. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання прикметників у 

документах. Ступенювання якісних прикметників. 

Механізм утворення синтаксичної та аналітичної 

форм ступенів порівняння та їх функціонування у 

ділових паперах. 

 

   2 

     15. Тема 27. Норми вживання числівників у документах.  

Розряди за значенням. Типові помилки у 

   2 



відмінюванні. Синтаксичні зв`язки числівника з 

іменником. Правила фіксації числівника у ділових 

документах. 

 

     16. Тема 29. Вибір граматичної форми у професійному 

спілкуванні. Норми вживання дієслів у документах.  

Правила творення особових форм, майбутнього часу, 

вибір способу і форми дієслова залежно від виду і 

характеру документа. Помилки при творенні 

дієприкметників. Використання дієслівних форм у 

діловому тексті. 

 

Нормативність уживання службових слів у 

професійному спілкуванні. 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

     17. Тема 30. Синтаксичні норми мови професійного 

спілкування. Особливості погодженості присудка з 

простим і складеним підметом. Керування як тип 

синтаксичного зв’язку. Складні випадки керування у 

ділових паперах. Паралельні синтаксичні конструкції, 

умови їх взаємозаміни та функціонування у мові 

професійного спілкування. 

 

   2 

     18. Тема 31. Оформити теку з документами.    6 

     19. Тема 32. Вимоги до виконання та оформлювання 

курсової, дипломної робіт. Рецензія, відгук. 

 

   2 

                                                       Разом за  семестр:  48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

I – е питання 

1. Державна мова — мова професійного спілкування. Мовне законодавство 

та мовна політика в Україні.  

2. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні 

ознаки функціональних стилів.   

3. Вживання великої літери в документах. 

4. Українська термінологія у професійному спілкуванні. Термін, його 

ознаки, способи творення.  Терміни та професіоналізми. 

5. Лексичні норми мови професійного спілкування.  Поділ лексики сучасної 

української мови за походженням  та сферами вживання. Активна і пасивна 

лексика в професійному спілкуванні.  

6. Синоніми та пароніми, їх вживання у професійному мовленні. 

7. Морфологічні норми вживання іменника в професійному мовленні. 

Нормативні аспекти граматичних категорій роду, числа і відмінка іменника.  

8. Морфологічні норми вживання прикметника і займенника в 

професійному мовленні. 

9. Морфологічні норми вживання числівника в професійному мовленні.  

10. Узгодження числівника з іменником. Правила фіксації числівника у 

ділових   документах. 

11. Морфологічні норми вживання дієслова в професійному мовленні.  

12. Нормативність уживання прийменників. Основні порушення у вживанні 

прийменникових конструкцій. 

13. Синтаксичні норми мови професійного спрямування.  Складні випадки 

керування у документах. 

14. Документ – засіб писемної професійної комунікації. Класифікація 

документів. 

15. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. 



16. Основні реквізити документа, їхня характеристика, норми дотримання.  

Вимоги до змісту та розташування реквізитів.  

17. Ділове спілкування, його основні види і правила. Етика ділового 

спілкування. 

18. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового 

листування. 

19. Бесіда у професійній діяльності педагога. Функції та види бесід.  

Вимоги до проведення бесіди. 

20. Співбесіда з роботодавцем. Підготовка до співбесіди. Стратегія поведінки 

під час співбесіди. 

21. Публічний виступ у професійному спілкуванні. 

22. Мистецтво аргументації.  Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби 

переконування. 

23. Презентація як різновид публічного мовлення.   

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

професійних проблем. Вимоги до підготовки та проведення. 

25. Телефонна розмова – один із різновидів усного мовлення. 

 

II- е питання 

 

1. Заява як документ, її реквізити. Види заяв.  

2. Автобіографія як документ, її реквізити. 

3. Характеристика як документ, її реквізити.  

4. Резюме, його характеристика та  реквізити. Вимоги до тексту та 

оформлення резюме. 

5. Візитна картка та її використання.  

6. Структура та особливості написання  оголошень та запрошень. Реквізити 

оголошення та запрошення. 

7. Особовий листок з обліку кадрів, трудова книжка: правила оформлення. 

8. Структура та зміст анотації.  Призначення та особливості  написання 

анотації.  



9. Відгук та рецензія – різновиди довідково-інформаційних документів. 

Призначення та особливості  написання відгуку і рецензії. Реквізити документів 

літературного характеру. 

10.      Прес-реліз, його характеристика та особливості. Реквізити прес-релізу. 

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

Анотування і реферування наукових текстів. 

12. Реферат як вид наукового тексту.  Структура реферату. Вимоги до 

оформлення титульної сторінки. 

13. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

Вимоги до складання плану. 

14. Курсова робота. Структура роботи.   Вимоги до пошуку матеріалу.  

15. Звіт.  Вимоги до оформлення звітів. Реквізити звіту.  

16. Службовий лист: його види, особливості. Основні реквізити службового 

листа, правила оформлення.  

17. Протокол та витяг з протоколу: види, реквізити,  правила оформлення.  

18. Особливості складання довідок.  Види довідок. Реквізити довідки. 

19. Доповідна записка, її характеристика та особливості  складання.  

Реквізити доповідної записки.   

20. Пояснювальна записка, її характеристика та особливості  складання.  

Реквізити пояснювальної записки.   

21. Доручення і  розписка: характеристика та основні реквізити. 

22. Трудовий договір і трудова угода, їх реквізити.  

23. Контракт. Порядок укладання контракту. Структура тексту контракту. 

Реквізити. 

24. Акт як документ.  Структура та  реквізити акту. 

25. Наказ і розпорядження, їх види та реквізити. 

Практичні завдання: 

 

1. Скласти заяву про дозвіл на дострокове складання екзаменаційної сесії.  

2. Скласти заяву про надання відпустки. 

3. Написати автобіографію. 



4. Скласти характеристику учня (1-4 класів). 

5. Скласти повідомлення про наукову студентську конференцію, яка 

відбудеться у Педагогічному коледжі. 

6. Напишіть вітальний лист з нагоди ювілею. 

7. Скласти службовий лист з проханням прийняти студентів Педагогічного 

коледжу на практику. 

8. Скласти довідку, що засвідчує Ваш статус.  

9. Скласти протокол засідання групи. 

10. Написати витяг з протоколу засідання групи.  

11. Написати доповідну записку на ім'я завідувача відділення про порушення 

навчальної дисципліни. 

12. Скласти пояснювальну записку, в якій йдеться про порушення 

дисципліни студентами вашої групи. 

13. Скласти доручення на отримання стипендії. 

14. Скласти розписку довільного змісту. 

15. Скласти наказ про прийняття вас на роботу вчителем початкових класів.  

16.  Скласти розпорядження про дозвіл на дострокове складання іспитів. 

17. Утворіть форму родового відмінка однини іменників: індекс, формуляр, 

термін, документ, факс, шифр, реквізит, підпис, диплом, протокол, дублікат, 

телеграф. 

18. Знайдіть ненормативні форми ступенів порівняння прикметників: 

найекономічніший, більш рішучий, ультрасучасніший, овальніший, 

найефективніший, найздоровенніший, найбілявіший, глухіший, менш зрозумілий, 

нижчий, самий високий, найкращий, самий найдорожчий. 

19. Провідміняйте числівники 1987 і 1987-ий, визначте особливості їхньої  

системи відмінювання.  

20. Узгодьте числівники з іменниками і запишіть цифри словами: 4 (брат),  

161 (виборець), 2 (грн.), вітаю Вас із 24 (серпень), 3 (двері),  4 (мішок), 8  

(ножиці) і 7 (ложка), відповіло 4 (учень), 3,5 (год.), 2 (товариш), перед першим 

(грудень), 2,5 (кг), 8,5 (кг), 3 (л), 124 (км), 2 (сестра), 4,5 (млрд.), між 1 і 19 

(січень), 3 (киянин), півтора/півтори (м), 200 (г), 0,5 (кг), 0,5 (год.) 



21.  Відредагуйте, де потрібно, словосполучення з прийменником по:  

по вказівці, називати по прізвищу, по сімейним обставинам, відпустка по 

догляду за дитиною, концерт по замовленню, рекомендації по застосуванню, 

поїздка по роботі, з липня по вересень, працювати по контракту, довідка по 

телефону, подорож по морю, секція по баскетболу, по закінченні 

університету, по цій причині, номер по порядку,пішов по справах, учитися по 

спеціальності, ходити по крамницях, тренер по шахах, ходити по гриби, по 

бажанню. 

22.  Розкрийте дужки і поясніть правопис поданих слів: (к)оролівство 

Бельгія, (р)ада  (б)езпеки, (в)сесвітня  (р)ада  (м)иру,  (д)емократична  (п)артія  

України,  (в)сеукраїнське (т)овариство імені Тараса Шевченка, (к)абмін, 

(і)Інтернет, (к)абінет (м)іністрів України, (н)ародний (а)ртист, (л)ауреат  

(н)обелівської  (п)ремії,  (г)олова   (в)ерховної  (р)ади  України, (г)генеральний 

(п)прокурор, (м)іністр  (о)світи,  (с)трийський  (п)арк,  (м)айдан 

(н)езалежності, (д)руга  (с)вітова (в)ійна, (г)ромадянська  (в)ійна,  (п)очесна  

(г)рамота. 

23. Поясніть значення паронімів, складіть із ними словосполучення: адрес // 

адреса, адресат // адресант, афект // ефект, виборчий // виборний, 

громадський // громадянський, досвідчений // освічений, дружний // дружній, 

особистий // особовий, факт // фактор, компанія // кампанія. 

24.  Узгодьте абревіатури з дієсловами в минулому часі, з утвореними     

словосполученнями складіть речення:  ЮНЕСКО (затвердити), США   

(погодитись), НАТО (заявити), ООН (виступити), НБУ (відмовити), СБУ 

(забезпечити), УПА (проголосити), ОБСЄ (залучити), МВФ (надати), МЗС  

(залучити), ДАІ (дозволити), ЗМІ (висвітлити). 

25. Знайдіть і прокоментуйте помилки в поданих мовних зворотах, що 

вживаються у документах: слідуючий місяць, консультація в одинадцять годин, 

відпуск по хворобі, відповідно закону, важливе міроприємство, підписка на 

газети, хороше відношення, залізнодорожний вокзал, прислати по пошті, 

виключення з правил, згідно наказу, прийняти участь, повістка денна, 

прийняти заходи, особовий приклад, любе питання, на протязі, підвищення в 



посаді, робота по сумісництву, поступити в університет, написати свою 

власну автобіографію. 

5.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

1. Пояснювально-ілюстративний. 

2. Репродуктивний. 

3. Проблемний. 

4. Частково-пошуковий. 

5. Дослідницький. 

 

 

                                               6.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

1. поточний (опитування, перевірка виконання домашніх завдань (творчі 

роботи,  мультимедійні презентації), самостійної роботи, конспектів лекцій); 

2. рубіжний (модульний) (модульна контрольна робота-тест); 

3.підсумковий (іспит). 

 

 

           7.ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Розподіл балів, які отримують студенти: 

       Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх 

видів згідно зі шкалою оцінювання і здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  за поточну успішність 

становить 50 балів, на іспиті – 50 балів. 

         Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну 

контрольну роботу може отримати максимально 10 балів  (10х2=20). 

За виконання роботи під час практичних занять студент може впродовж 

семестру отримати 25 балів, самостійної роботи (оформлення теки з 

документами) –5  балів. 

Підсумковий контроль – іспит (50 балів). 



Білет складається з трьох питань. Перше та друге питання передбачає 

виявлення рівня знань студентів теоретичного характеру і оцінюється 

максимально по 15 балів.  

Третє питання передбачає виявлення вміння студента застосовувати 

теоретичні знання у виконанні завдань практичного характеру і оцінюється 

максимально 20 балами. 

Одержана на іспиті кількість балів додається до кількості балів за семестр 

і на основі загальної суми балів ставиться семестрова оцінка за 100 – бальною 

системою в навчальний журнал, залікову відомість та залікову книжку 

студента. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
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А відмінно 90-100 відмінно 5  

зараховано 
В дуже добре 81-89 

добре 

 

  4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 задовільно       
 



Е достатньо 51-60  3 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Підручники  та посібники. 

2. Нормативно-правові документи. 

3.  Завдання для самостійної роботи. 

4. Базова та допоміжна література 

5. Завдання для тематичного контролю. 

6. Завдання для модульного контролю. 

7. Завдання для підсумкового контролю. 

8. Методичні рекомендації та вказівки. 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

Гдакович М.С. Синтаксичні норми у діловому мовленні: навчально-методичний 

посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2021. 60с. 

Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2019. 624 с.  

Навчальний посібник-практикум «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. 

Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2020. 324 с. 

Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

підручник. 5-те вид., виправ. і доповнен. Київ : Алерта, 2019. 640 с. 

 

Допоміжна 

Гдакович М.С. Клак О.С., Козловський В.І., Сковронська І.Ю. Методичні 

рекомендації із застосування Українського правопису в новій редакції. Львів : 

ЛьвДУВС, 2019. 76 с.  

Єремеєва Н., Міненко О., Снісаренко Я.Українська мова за професійним 

спрямуванням. Практичний курс. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України, 2020. 102 c. 



 Український науковий термін: діахронний контекст (колективна монографія) / 

З. Й. Куньч, І. Д. Фаріон, І. П. Василишин, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська. 

Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2019. 226 с. 
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