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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 1,5 

Галузь знань: 

0102 «Фізичне виховання, спорт, 

здоров’я людини» 

Нормативна 

Модулів – 1 
Семестр 

6 

Змістовних 

модулів – 2 
Спеціальність: 

5.01020101 «Фізичне 

виховання» 

Лекції 

2 години 

Загальна 

кількість  

годин – 54 

Практичні заняття 

34 години 

Самостійна робота 

18 годин 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи  

студента – 1  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

«молодший спеціаліст» 

Вид вихідного 

контролю – екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить– 36:18 (67:33%). 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу — сформувати національно-мовну особистість, 

ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному 

спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення 

професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити 

словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний 

рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і 

писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності. 

Предметом вивчення практичного курсу «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» є мова фахової галузі. Тому велика увага під 

час вивчення всіх тем приділяється засвоєнню мовних стереотипів 

комунікацій певного фаху. Робота над культурою мови студентів 

проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної 

культури майбутніх спеціалістів та їх фахової мовної культури. Основна 

увага на заняттях зосереджується на різних видах словникової роботи, що 

має на меті навчити студентів працювати з різними видами словників, 

збагатити словниковий запас термінологічною, фаховою лексикою, складати 

тексти фахової документації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 Значимість вивчення курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)».  

 Особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови.  

 Поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови.  

 Основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію 

публічного виступу.  

 Прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно 

читати й осмислювати прочитане.  

 Сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та 

нормативи.  

 Основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки.  

 Мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики 

сучасної української літературної мови. 

 Особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у 

професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, 

абревіатур, географічних скорочень.  

 Основні правила українського правопису.  

 Синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу 

матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета 

з присудком.  

 Призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та 

оформлення різних видів документів та правила їх оформлення. 

 

вміти: 



 Здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні 

та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, 

доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості,  

 Володіти різними видами усного спілкування; готуватися до 

публічного виступу.  

 Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне 

українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-

професійні, науково- технічні професіоналізми; користуватися словником 

іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.  

 Знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному 

мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами 

словників.  

 Перекладати тексти українською мовою, використовуючи 

термінологічні двомовні словники, електронні словники.  

 Правильно записувати числівники та цифрову інформацію у 

професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками.  

 Правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у 

професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою.  

 Правильно вживати прийменникові конструкції у професійних 

текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; 

користуватися довідковою літературою.  

 Користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні.  

 Правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні 

документів. 

3. Программа навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Культура фахового мовлення. Етика ділового 

спілкування. Лексичний аспект сучасної української літературної мови 

у професійному спілкуванні. 

Тема 1.1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, 

типи і форми мовлення. 

Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)». Нормативні документи про державний статус української 

мови. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, 

як показник рівня культури людини. Стилі сучасної української літературної 

мови. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового 

стилю. Типи мовлення.  

Тема 1.2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. 

Культура мовлення під час дискусії. Специфіка мовлення фахівця 

(відповідно до напряму підготовки). 

Поняття літературної мови. Мовна норма, варіанти норм. Ознаки та 

аспекти культури мовлення. Мовленнєва культура — критерій професійної 

майстерності фахівця. Причини недостатнього рівня культури мовлення та 

способи підвищення мовленнєвої культури. Культура мовлення під час 

дискусії.  



Мова і професія. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до 

виступу. Управління мовленням та його структурування з допомогою 

тематичної організації, зв’язності та злитості. Набір відповідних тактичних та 

мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування.  

Тема 1.3. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, 

прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики. 

Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. 

Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, 

систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення 

причиново-наслідкових зв’язків, спростування, складання алгоритму, робота 

за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання. Закони 

риторики.  

Тема 1.4. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і 

завдання. 

Поняття спілкування. Сутність і зміст етики ділового спілкування. 

Етичні норми і нормативи. Професійна етика. Вчинок як першоелемент 

моральної діяльності.  

Тема 1.5. Структура ділового спілкування. Техніка ділового 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 

Форми та функції ділового спілкування. Бар'єри в спілкуванні, його 

рівні. Сучасні теорії міжособових стосунків. Основні види ділового 

спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та 

переговори. Основні правила ділового спілкування. Мовленнєвий етикет у 

діловому спілкуванні.  

Тема 1.6. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, 

переговорів, прийомів та по телефону. 

Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: 

моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та 

самокритики. Культура телефонного діалогу.  

Тема 1.7. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. 

Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму 

підготовки).Типи термінологічних словників (відповідно до фаху). 

Терміни і термінологія. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і 

професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. Функції та 

структурно — граматичні особливості слів-термінів. Джерела, походження, 

способи творення термінологічної лексики.  

Правила вживання термінів. Терміни і професіоналізми. Творення 

професіоналізмів. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у 

мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання.  

Типи термінологічних словників (відповідно до фаху). 

Тема 1.8. Точність і доречність мовлення. Складні випадки 

слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів. 

Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та 

паронімів: правила користування. Пароніми та омоніми у мові фаху. 



Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури 

загальновживані та вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми).  

 

Змістовий модуль2. Нормативність та правильність фахового 

мовлення. Складання професійних документів. 

Тема 2.1. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української 

літературної мови (робота з орфографічним та орфоепічним 

словниками). 

Особливості українського правопису. Орфоепічні норми. 

Систематизація правил орфографії. Правопис прізвищ, імен та по батькові в 

українській мові. Правопис складних іменників та прикметників. Правопис 

прислівників.  

Тема 2.2. Морфологічні норми сучасної української літературної 

мови, варіанти норм.Синтаксичні норми сучасної української 

літературної мови у професійному спілкування. 

Особливості використання різних частин мови у професійному 

спілкуванні. Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання 

прізвищ, імен, по батькові, географічних назв. Правопис відмінкових 

закінчень іменників II відміни у родовому відмінку. Рід, число 

невідмінюваних іменників. Особливості використання займенників у 

діловому мовленні. Узгодження прикметників з іменником на означення 

певних професій. Числівники в діловому мовленні: написання цифрових 

даних у професійних текстах. Безособові конструкції з дієслівними формами 

на -но, -то. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в 

діловому мовленні.  

Синтаксичні структури у професійному мовленні. Розповідна форма 

викладу матеріалу. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних 

конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних 

членів речення. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому 

мовленні. Складні випадки керування та узгодження у професійному 

мовленні. Просте і складне речення.  

Тема 2.3. Загальні вимоги до складання документів. Текст 

документа. Основні реквізити . Види документів. 

Документ — основний вид ділового мовлення. Вимоги до складання та 

оформлення різних видів документів. Основні реквізити. Види документів та 

їх класифікація. Стандартні і нестандартні документи. Правила оформлення 

сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення 

окремих частин тексту .  

Тема 2.4. Укладання документів щодо особового складу. 

Реквізити документів та вимоги до їх написання. Документи щодо 

особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового 

складу, резюме, заява.  

Тема 2.5. Текстове оформлення довідково — інформаційних 

документів.Особливості складання розпорядчих та організаційних 

документів. 



Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного 

листування. Етикет ділового листування. Кореспонденція за характером 

інформації. Телеграма. Факс. Оформлення довідково-інформаційних 

документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, 

виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.  

Управлінська документація. Оформлення стандартних документів. 

Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова. Ознайомлення з 

організаційними документами. Статут, положення, інструкція.  

Тема 2.6. Укладання фахових документів (відповідно до напряму 

підготовки). 

Студенти повинні: знати основні документи свого фаху, структуру їх 

тексту, правила оформлення; вміти складати тексти документів свого фаху, 

бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної 

мови. Контрольна робота. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Культура фахового мовлення. Етика ділового 

спілкування. Лексичний аспект сучасної української літературної мови 

у професійному спілкуванні. 

Тема 1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції 

мови. Стилі, типи і форми мовлення. 
2 2   

Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура 

мови. Культура мовлення під час 

дискусії.Специфіка мовлення фахівця (відповідно 

до напряму підготовки). 

6  2 4 

Тема 3. Формування навичок і прийомів мислення. 

Види, форми, прийоми розумової діяльності. 

Основні закони риторики. 

2  2  

Тема 4. Поняття етики ділового спілкування, її 

предмет і завдання. 
2  2  

Тема 5. Структура ділового спілкування. Техніка 

ділового спілкування. Мовленнєвий етикет. 
4  2 2 

Тема 6. Правила спілкування фахівця при 

проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по 

телефону. 

2  2  

Тема 7. Терміни і термінологія. Загальнонаукові 

терміни. Терміни і термінологія. Загальнонаукові 

терміни. Типи термінологічних словників 

(відповідно до фаху). 

9  6 3 

Тема 8. Точність і доречність мовлення. Складні 4  2 2 



випадки слововживання. Пароніми та омоніми. 

Вибір синонімів. 

Разом за змістовим модулем 1 31 2 18 11 

Змістовний модуль 2. Нормативність та правильність фахового 

мовлення. Складання професійнихдокументів. 

Тема 1. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної 

української літературної мови (робота з 

орфографічним та орфоепічним словниками). 

2  2  

Тема 2. Морфологічні норми сучасної української 

літературної мови, варіанти норм.Синтаксичні 

норми сучасної української літературної мови у 

професійному спілкування. 

4  2 2 

Тема 3. Загальні вимоги до складання документів. 

Текст документа. Основні реквізити . Види 

документів. 

2  2  

Тема 4. Укладання документів щодо особового 

складу. 
2  2  

Тема 5. Текстове оформлення довідково — 

інформаційних документів. Особливості складання 

розпорядчих та організаційних документів. 

6  2 4 

Тема 6. Укладання фахових документів (відповідно 

до напряму підготовки). 
7  6 1 

Разом за змістовим модулем 2 23  16 7 

Усього годин 54 2 34 18 

 

5. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, 

типи і форми мовлення. 
2 

Разом 2 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. 

Культура мовлення під час дискусії.Специфіка мовлення 

фахівця (відповідно до напряму підготовки). 

2 

2 

Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, 

прийоми розумової діяльності. Основні закони 

риторики. 

2 



3 
Поняття етики ділового спілкування, її предмет і 

завдання. 
2 

4 
Структура ділового спілкування. Техніка ділового 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 
2 

5 
Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, 

переговорів, прийомів та по телефону. 
2 

6 Терміни і термінологія. 2 

7 Загальнонаукові терміни. 2 

8 Типи термінологічних словників . 2 

9 
Точність і доречність мовлення. Складні випадки 

слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів. 
2 

10 

. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної 

української літературної мови (робота з орфографічним 

та орфоепічним словниками). 

2 

11 

Морфологічні норми сучасної української літературної 

мови, варіанти норм. Синтаксичні норми сучасної 

української літературної мови у професійному 

спілкування. 

2 

12 
Загальні вимоги до складання документів. Текст 

документа. Основні реквізити . Види документів. 
2 

13 Укладання документів щодо особового складу. 2 

14 

Текстове оформлення довідково — інформаційних 

документів. Особливості складання розпорядчих та 

організаційних документів. 

2 

15 
Укладання фахових документів (відповідно до напряму 

підготовки). 
2 

16 
Укладання фахових документів (відповідно до напряму 

підготовки). 
2 

17 

 

Укладання фахових документів (відповідно до напряму 

підготовки). 
2 

Разом 34 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Літературна мова. Мовна норма. 2 

2 
Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму 

підготовки). 
2 

3 
Структура ділового спілкування. Техніка ділового 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 
2 

4 
Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. Типи 

термінологічних словників (відповідно до фаху). 
3 



5 
Точність і доречність мовлення. Складні випадки 

слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів. 
2 

6 
Морфологічні норми сучасної української літературної 

мови, варіанти норм. 
2 

7 
Текстове оформлення довідково — інформаційних 

документів. 
2 

8 
Особливості складання розпорядчих та організаційних 

документів. 
2 

9 
Укладання фахових документів (відповідно до напряму 

підготовки). 
1 

Разом 18 

 

8. Методи навчання 

методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності; 

методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності. 

9. Методи контролю 

фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований, самоконтроль 

студентів. 

 

10. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Говоріння та письмо 

(діалогічне та монологічне мовлення) 

Під час перевірки складених студентами  висловлювань (діалогів, 

усних і письмових переказів та творів) ураховується ступінь повноти 

вираження теми, міра самостійності виконання роботи, ступінь вияву 

творчих здібностей, особистого ставлення до змісту висловлювання.  

Діалогічне мовлення:. 

     1. Перевіряється здатність студентів:  

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; 

б) демонструвати вміння: 

- складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування; 

- самостійно досягати комунікативної мети; 

- використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули 

мовленнєвого етикету; 

- дотримуватися теми спілкування; 

- додержувати правил спілкування; 

- дотримуватися норм літературної мови; 

- демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, 

логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо); 

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється; 



г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові 

висловлювання співрозмовника. 

Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його 

оцінюванні. 

Перевірка рівня сформованості діалогічного мовлення здійснюється 

таким чином: викладач  пропонує двом студентам вибрати одну із 

запропонованих тем чи мовленнєвих ситуацій (теми чи ситуації 

пропонуються різного рівня складності), обдумати її й обговорити із 

товаришем перед групою у формі діалогу протягом 3-5 хвилин. Оцінка 

ставиться кожному  студентові. 

2. Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням 

тематики соціокультурної змістової лінії чинної програми, рівня підготовки, 

вікових особливостей та пізнавальних інтересів студентів. 

3. Одиниця контролю: діалог, складений двома студентами (до 16-20 

реплік). 

4. Оцінювання. 

Критерії оцінювання 

Рівень Бал за 4 

бальною 

шкалою 

Бал за 12 

бальною 

шкалою 

Характеристика складених студентами діалогів 

Початковий 

(Бали цього 

рівня 

одержують 

студенти,  

успіхи яких у 

самостійному 

складанні 

діалогу поки 

що незначні) 

1 1  У студента виникають значні труднощі у 

підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає на 

запитання лише “так” або “ні” чи аналогічними 

уривчастими реченнями ствердного чи заперечного 

характеру. 

2 2 Студент відповідає на елементарні запитання 

короткими репліками, що містять недоліки різного 

характеру, але сам досягти комунікативної мети не 

може. 

3 Студент бере участь у діалозі за найпростішою за 

змістом мовленнєвою ситуацією, може не лише 

відповідати на запитання співрозмовника, а й 

формулювати деякі запитання, припускаючись 

помилок різного характеру. Проте комунікативна 

мета досягається ним лише частково. 

Середній 

(Балів цього 

рівня 

заслуговують 

студенти, які 

досягли певних 

3 4 Студент бере участь у діалозі з нескладної за 

змістом теми, в основному досягає мети спілкування, 

проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не 

враховують належним чином ситуацію спілкування, 

не відзначаються послідовністю, доказовістю; 

допускає  помилки у доборі слів, побудові речень, їх 

інтонуванні тощо. 



результатів у 

складанні 

діалогу за 

двома—

чотирма 

показниками з 

нескладної 

теми, але за 

іншими 

критеріями 

результати 

поки що 

незначні) 

5 Студент бере участь у діалозі за нескладною за 

змістом мовленнєвою ситуацією, додержується 

елементарних правил поведінки в розмові, загалом 

досягає комунікативної мети, проте допускає 

відхилення від теми; мовлення його характеризується 

стереотипністю, недостатньою різноманітністю і 

потребує істотної корекції тощо. 

6 Студент успішно досягає комунікативної мети в 

діалозі з нескладної теми, його репліки загалом є 

змістовними, відповідають основним правилам 

поведінки у розмові, нормам етикету, проте йому не 

вистачає самостійності суджень, їх аргументації, 

новизни, лаконізму в досягненні комунікативної 

мети, наявна певна кількість помилок у мовному 

оформленні реплік тощо. 

Достатній 

(Балів цього 

рівня 

заслуговують 

студенти, які 

самостійно, у 

цілому вправно 

за більшістю 

критеріїв 

склали діалог з     

теми, що 

містить певну 

проблему, 

продемонст- 

рували належну 

культуру 

спілкування, 

проте за 

деякими з 

критеріїв (від 2-

х до 4-х) їх 

мовлення ще 

містить певні 

недоліки.) 

4 7 Діалогічне мовлення студента  за своїм змістом 

спрямовується на розв’язання певної проблеми, 

загалом є змістовним, набирає деяких рис 

невимушеності; з’являються елементи особистісної 

позиції щодо предмета обговорення; правила 

спілкування в цілому додержано, але ще є істотні 

недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень 

самостійності й аргументованості суджень, можуть 

траплятися відхилення від теми, помилки в мовному 

оформленні реплік тощо. 

8 Студент загалом вправно бере участь у діалозі за 

ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи 

комунікативної мети, висловлює судження і певною 

мірою аргументує їх за допомогою загальновідомих 

фактів, у діалозі з’являються елементи оцінних 

характеристик, узагальнень, що базуються на 

використанні прислів’їв і приказок, проте 

допускаються певні недоліки за кількома критеріями 

(3-ма). 

9 Студенти самостійно складають діалог з 

проблемної теми, демонструючи загалом достатній 

рівень вправності й культури мовлення (чітко 

висловлюють думки, виявляють уміння 

формулювати цікаве запитання, дати влучну, 

дотепну відповідь,  виявляють толерантність, 

стриманість, коректність у разі незгоди з думкою 

співрозмовника), але в діалозі є певні недоліки за 2-

ма критеріями, наприклад: нечітко виражена 

особиста позиція співбесідників, аргументація не 

відзначається оригінальністю тощо. 



 

Мовне оформлення оцінюють орієнтовно, спираючись на досвід 

викладача і не підраховуючи помилок (зважаючи на технічні труднощі 

фіксації помилок різних типів в усному мовленні). 

Примітка. Під мовним оформленням діалогу, тексту треба розуміти 

наявність/відсутність порушень лексичних, фразеологічних, граматичних 

(морфологічних, синтаксичних), стилістичних, орфоепічних, 

акцентологічних, інтонаційних норм української літературної мови, а також 

соціальних норм українського мовленнєвого етикету. 

 

Монологічне мовлення 

 

Говоріння (усні переказ і твір), 

письмо (письмові переказ і твір) 

     1. Перевіряється здатність студента  

Високий 

(Балів цього 

рівня 

заслуговують 

студенти, які 

продемонст- 

рували високу 

культуру 

спілкування, 

переконливо 

аргументуючи 

свої думки з 

приводу 

проблемної 

теми, даючи 

можливість 

висловитися 

партнерові по 

діалогу; змогли 

зiставити різні 

погляди на той 

самий предмет, 

навести 

аргументи «за» 

і «проти» в їх 

обговоренні 

тощо) 

5 10 Студенти складають діалог за проблемною 

ситуацією, демонструючи належний рівень 

мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, 

обґрунтовуючи власну позицію, виявляють 

готовність уважно і доброзичливо вислухати 

співрозмовника, даючи можливість висловитися 

партнерові по діалогу; додержують правил 

мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне 

оформлення реплік діалогу звичайно відповідає 

нормам, проте за одним із критеріїв можливі певні 

недоліки. 

11 Студенти складають діалог, самостійно обравши 

аспект запропонованої теми (або ж самі визначають 

проблему для обговорення), переконливо й 

оригінально аргументують свою позицію, 

зіставляють різні погляди на той самий предмет, 

розуміючи при цьому можливість інших підходів до 

обговорюваної проблеми, виявляють повагу до 

думки співрозмовника; структура діалогу, мовне 

оформлення реплік діалогу відповідає нормам. 

12 Студенти складають глибокий за змістом і 

досконалий за формою діалог, самостійно обравши 

аспект запропонованої теми (або ж самі визначають 

проблему для обговорення), демонструючи вміння 

уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, 

коротко, виразно, оригінально сформулювати свою 

думку, дібрати цікаві, влучні, дотепні, переконливі 

аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й з 

власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди 

на той самий предмет; здатні змінити свою думку в 

разі незаперечних аргументів співрозмовника; 

додержують правил поведінки і мовленнєвого 

етикету в розмові. 



а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи 

письмово); 

б) демонструвати вміння: 

- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи 

необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого 

досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод із кінофільму, 

сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини 

тощо);  

- ураховувати мету спілкування, адресата мовлення; 

- розкривати тему висловлювання; 

- виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи 

матеріал на головний і другорядний; 

- викладати матеріал логічно, послідовно; 

- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного 

завдання, дотримуючись норм літературної мови; 

- додержуватися єдності стилю;  

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість 

різних тлумачень тієї самої проблеми; 

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема: 

- трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, 

стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо 

відповідно до задуму висловлювання; 

- створювати оригінальний текст певного стилю; 

- аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати 

помилкові докази; 

- викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство 

лексичних і граматичних засобів. 

 Організація контролю здійснюється за одним із двох варіантів.  

Варіант перший: усі студенти виконують роботу самостійно.  

Варіант другий: студенти складають висловлювання на основі 

диференційованого підходу (для початкового рівня пропонуються докладні 

допоміжні матеріали, для середнього – (допоміжні матеріали загального 

характеру, а для одержання балів достатнього і високого рівнів необхідно 

написати переказ чи твір самостійно). 

 Перевірка здатності говорити (усно переказувати чи створювати текст) 

здійснюється індивідуально: викладач пропонує певне завдання (переказати 

зміст матеріалу докладно, стисло, вибірково; самостійно створити 

висловлювання на відповідну тему) і дає студентові час на підготовку.  

 Перевірка здатності письмово переказувати і створювати текст 

здійснюється фронтально: студентам пропонується переказати прочитаний 

викладачем (за традиційною методикою або самостійно прочитаний) текст чи 

інший матеріал для переказу або самостійно написати твір. 

 2. Матеріал для контрольного завдання. 

а) П е р е к а з .   



     Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що його 

читає викладач , або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний 

матеріал із газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь 

іншої людини про певні події, народні звичаї тощо (кількість слів для 

переказу 350-450). 

     Тривалість звучання усного переказу —  3-5 хвилин. 

  б) Тв і р 

     Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, 

сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої 

ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього твору; а також 

пропоновані для окремих студентів допоміжні матеріали (якщо обирається 

варіант диференційованого підходу до оцінювання). 

     3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання студентів. 

     Обсяг письмового твору – 3 -3,5 сторінки. 

     4. Оцінювання. 

     У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне 

оформлення). За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку — 

за зміст, а також якість мовного оформлення (орієнтовно, спираючись на 

досвід викладача і не підраховуючи помилок, зважаючи на технічні труднощі 

фіксації помилок різних типів в усному мовленні).  

     За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі 

підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, 

ураховуючи їх співвідношення.  
Рівень Бал за 4 

бальною 

шкалою 

Бал за 12 

бальною 

шкалою 

Характеристика змісту виконаної 

роботи 

Грамотність 

    орфографі

я і 

пунктуація 

лексич

на, 

грамати

чна і 

стиліст

ична 

Початковий 

(Бали  цього 

рівня 

одержують 

студенти, 

які не 

досягають 

значного успіху 

за жодним із 

визначених 

критеріїв.) 

1 1 Студент будує лише окремі, не 

пов’язані між собою речення; лексика 

висловлювання дуже  бідна.  

15-16 

і більше 

 

 

 

9-10 
2 2 Студент будує лише окремі 

фрагменти висловлювання; лексика і 

граматична будова  мовлення бідна й 

одноманітна. 

13-14 

3 За обсягом робота складає менше 

половини від норми; висловлювання 

не є завершеним текстом, хибує на 

непослідовність викладу, пропуск 

фрагментів, важливих для розуміння 

думки; лексика і граматична будова 

бідна. 

11-12 



Середній 

(Балів цього 

рівня 

заслуговують 

студенти, які 

будують текст, 

що за критерієм 

обсягу, повноти 

відтворення 

інформації і 

зв’язності 

значною мiрою 

задовольняє 

норму, але за 

іншими 

критеріями 

результати 

істотно нижчі) 

3 4 Усне чи письмове висловлювання за 

обсягом складає дещо більше 

половини від норми і характеризується 

уже певною завершеністю, зв’язністю; 

проте є недоліки за рядом показників 

(до семи), наприклад: відзначається 

неповнотою і поверховістю в 

розкритті теми; порушенням 

послiдовності викладу; не 

розрізняється основна та другорядна 

інформація; добір слів не завжди 

вдалий (у разі переказу — не 

використано авторську лексику). 

9-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

5 За обсягом робота наближається до 

норми, у цілому є завершеною, тема 

значною мірою розкрита, але 

трапляються недоліки за низкою 

показників (до шести): роботі 

властива поверховість  висвітлення 

теми, основна думка не 

проглядається, бракує єдності стилю 

та ін. 

7-8 

6 За обсягом висловлювання сягає 

норми, його тема розкривається, 

виклад загалом зв’язний, але робота 

характеризується недоліками за 

кількома показниками (до п’яти): 

помітний її репродуктивний характер, 

відсутня самостійність суджень, їх 

аргументованість, добір слів не 

завжди вдалий тощо. 

5-6 

Достатній 

(Балів цього 

рівня 

заслуговують 

студенти, які 

досить вправно 

будують текст 

за більшістю 

критеріїв, але 

за деякими з 

них ще 

припускають- 

ся недоліків.) 

4 7 Студент самостійно створює 

достатньо повний, зв’язний, з 

елементами самостійних суджень 

текст (у разі переказу - з урахуванням 

виду переказу), вдало добирає 

лексичні засоби (у разі переказу -     

використовує авторські засоби 

виразності, образності мовлення), але 

в роботі є недоліки (до чотирьох), 

наприклад: відхилення від теми, 

порушення послідовності її викладу; 

основна думка не аргументована 

тощо. 

4  

 

 

 

5-6 

 

 

8 Студент самостійно будує достатньо 

повне (у разі переказу - з урахуванням 

виду переказу), осмислене, самостійно 

і в цілому вдало написане 

висловлювання, проте трапляються 

ще недоліки за певними показниками 

(до трьох). 

3  



9 Студент самостійно будує 

послідовний, повний, логічно 

викладений текст (у разі переказу - з 

урахуванням виду переказу); 

розкриває тему, висловлює основну 

думку (у разі переказу - авторську 

позицію); вдало добирає лексичні 

засоби (у разі переказу - використовує 

авторські засоби виразності, 

образності мовлення); однак 

припускається окремих недоліків (за 

двома показниками): здебільшого це 

відсутність виразної особистісної 

позиції чи належної її аргументації 

тощо. 

1 + 1 

(негруба) 

 

Високий 

(Балів цього 

рівня  

заслуговують 

студенти , які 

вправно за 

змістом і 

формою 

будують текст; 

висловлюють і 

аргументують 

свою думку; 

вміють 

зіставляти 

різні погляди 

на той самий 

предмет, 

оцінювати 

аргументи на 

їх доказовість, 

обирати один 

із них; окрім 

того, 

пристосову- 

ютьвисловлю

вання до 

особливостей 

певної 

мовленнєвої 

ситуації, 

комунікатив-

5 10 Студент самостійно будує 

послідовний, повний (у разі переказу 

- з урахуванням виду переказу) 

текст, ураховує комунікативне 

завдання, висловлює власну думку, 

певним чином аргументує різні 

погляди на проблему; (у разі 

переказу - зіставляє свою позицію з 

авторською); робота відзначається 

багатством словника, граматичною 

правильністю, додержанням 

стильової єдності і виразності 

тексту; але за одним із критеріїв 

допущено недолік. 

1 3 

11 Студент самостійно будує 

послідовний, повний (у разі переказу 

- з урахуванням виду переказу) текст, 

ураховує комунікативне завдання; 

висловлює власну думку, зіставляє її 

з думками своїх одногрупників (у 

разі переказу - враховує авторську 

позицію), уміє пов’язати 

обговорюваний предмет із власним 

життєвим досвідом, добирає 

переконливі докази для 

обґрунтування тієї чи іншої позиції з 

огляду на необхідність розв’язувати 

певні життєві проблеми; робота в 

цілому відзначається багатством 

словника, точністю слововживання, 

стилістичною єдністю, граматичною 

різноманітністю. 

1 

(негруба

) 

2 



ного завдання) 12 Студент самостійно створює яскраве, 

оригінальне за думкою 

висловлювання відповідно до 

мовленнєвої ситуації; аналізує різні 

погляди на той самий предмет, 

добирає переконливі аргументи на 

користь тієї чи іншої позиції, 

усвідомлює можливості використання 

тієї чи іншої інформації для 

розв’язання певних життєвих 

проблем; робота відзначається 

багатством слововживання, 

граматичною правильністю  

— 1 

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, 

набраних за зміст переказу чи твору, додають кількість балів за мовне 

оформлення і їхня сума ділиться на два. При цьому  якщо частка не є цілим 

числом, то вона заокруглюється в бік більшого числа. 

Оцінювання усних відповідей студентів 

 Усне опитування є одним із способів перевірки знань, умінь і навичок 

студентів з української мови (за професійним спрямуванням). При 

оцінюванні відповіді студента потрібно керуватися такими критеріями:  

правильність і повнота відповіді; ступінь усвідомленості, розуміння 

вивченого;  здатність практично реалізувати набуті знання; мовленнєве 

оформлення відповіді; рівень самостійності студента під час усної відповіді. 

 Відповідь студента має бути зв’язною, логічно послідовною, тематично 

та ідейно достовірною; відповідаючи, студент повинен виявляти теоретичні 

знання з тієї чи іншої теми, уміння практично застосовувати правила, 

обґрунтовувати їх, аналізувати визначені Програмою мовні явища.  

 Високий рівень знань  оцінюється «11» та «10» балами, якщо студент 

ґрунтовно і послідовно викладає вивчений матеріал, виявляє повне розуміння 

його змісту; обґрунтовує свої думки; застосовує знання на практиці, наводить 

необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно дібрані; 

дотримується  мовних та мовленнєвих норм  сучасної літературної мови.  

 Достатній рівень знань  оцінюється  від «9» до «7» балів, якщо студент 

дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й високий рівень, але допускає 

деякі помилки, які сам виправляє після зауважень викладача, та поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу, у  мовленнєвому оформленні 

усної відповіді.  

 Середній рівень  знань  оцінюється  від  «6» до «4» балів, якщо студент 

виявляє знання і розуміння основних положень певної теми, але викладає 

матеріал не досить повно і допускає помилки в формулюванні правил; не 

вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі 

під час добору прикладів; викладає матеріал непослідовно і допускає 

помилки у мовленнєвому оформленні відповіді. 

       Початковий рівень знань  оцінюється  від «3» до «1» балів, якщо студент 

не виявляє знань більшої частини вивченого матеріалу, допускає суттєві 



помилки у формулюванні правил, що спотворюють їх зміст, непослідовно і 

невпевнено викладає матеріал; не дотримується мовних та мовленнєвих норм  

сучасної літературної мови. 

 Позитивна кількість балів може виставлятись не тільки за одну 

відповідь (коли на перевірку знань студента відводиться певний час), а й за 

кілька відповідей студента протягом заняття.  

Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь 

студентів 

Оцінювання навчальних робіт 

 Навчальні роботи (різні види вправ, тестових завдань і диктантів 

неконтрольного характеру тощо) оцінюються вимогливіше, ніж контрольні 

роботи, адже не вимагають знань  значного за обсягом навчального 

матеріалу.  

 При оцінюванні навчальних робіт враховується: ступінь самостійності 

виконання робіт;  етап навчання; обсяг роботи; рівень володіння розумовими 

операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, 

класифікувати, узагальнювати, робити висновки щодо того чи іншого 

мовного явища. 

«12» балів за виконання навчальних тестових завдань виставляються 

лише за умови наявності  тестів з відкритими завданнями (пояснити вибір 

відповіді; виправити усі недостовірні варіанти відповіді тощо), при виконанні 

яких студент не допустив жодної помилки, не робив виправлень у роботі. 

 Навчальна робота  оцінюється «11» балами, якщо студент не допустив 

помилок, та «10» балами, якщо допустив одну  помилку, яку сам виправив  у  

ході роботи; при виставленні  цих оцінок  враховується акуратність запису, 

підкреслень та інших особливостей оформлення.  

«9» балів ставиться тоді, коли студент допустив дві помилки, але 

виправив їх; якщо робота велика за обсягом (перевищує за кількістю слів 

обсяг контрольного диктанту)  допускаються три-чотири виправлення. 

 Рекомендована кількість слів у словниковому диктанті – до 40. 

Зважаючи на те, що словниковий диктант не є творчою роботою, «11» та 

«12» балів виставляються лише за умови повного аргументованого пояснення 

правопису слів (усного або письмового). 

Нормативи оцінювання словникового диктанту 

Бали за 12 

бальною 

шкалою 

Кількість помилок Бали за 12 

бальною 

шкалою 

Кількість помилок 

1 12 і більше 6 3 

2 10-11 7 2+ 1виправлення 

3 8-9 8 1+ 1 виправлення 

4 6-7 9 1-2 виправлення 

5 4-5 10 — 



Примітка: три виправлення в словниковому диктанті вважаються за 

одну орфографічну помилку. 

 Однією з форм перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є 

контрольний текстовий диктант. 

 1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені 

орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування; 

ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; 

належним чином оформляти роботу. 

 Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою. 

 2. Матеріал для контрольного завдання. Для контрольного текстового 

диктанту використовується текст, зміст якого доступний для студентів (180-

200 слів). 

 Пр и мі т к а. При визначенні кількості слів у диктанті враховують як 

самостійні, так і службові слова. 

3. Одиниця контролю: текст, записаний студентом з голосу викладача. 

4. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких 

критеріїв: 

— орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

— виправляються, але не враховуються такі орфографічні і 

пунктуаційні помилки: 

 1) на правила, що не внесені до  Програми; 

 2) у словах з орфограмами, що не перевіряються правилами; 

 3) у передачі так званої авторської пунктуації; 

— повторювані помилки (помилка у тому ж  слові, яке повторюється в 

диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на 

те саме правило), але в різних словах, вважаються різними помилками; 

— розрізняють грубі й не грубі помилки; до не грубих, зокрема, належать 

такі: 

 1) у винятках з усіх правил; 

 2) у написанні великої букви в складних власних назвах; 

 3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, 

утворених від іменників з прийменниками; 

 4) у випадках, коли замість одного знака виправдано поставлений 

інший; 

 5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто 

інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); 

 6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні 

їх послідовності; 

 7) у заміні українських букв російськими; 

— п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються 

до однієї помилки (але зниження оцінки не повинно призводити до 

незадовільного оцінювання роботи студента); «12» балів не виставляється за 

наявності виправлень; 

— орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила 

виправляють, але не враховують. 



Нормативи оцінювання 

Бали за 12 

бальною 

шкалою 

Кількість помилок Бали за 12 

бальною 

шкалою 

Кількість помилок 

1 15-16 і більше 7 4 

2 13-14 8 3 

3 11-12 9 1+1 (негруба) 

4 9-10 10 1 

5 7-8 11 1 (негруба) 

6 5-6 12 — 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчальна типова програма дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)». 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)». 

3. Комплект лекцій з дисципліни. 

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. 

5. Методичні вказівкидосамостійної роботи студентів. 

6. Комплекс модульних контрольних робіт. 

7. Питання до екзамену. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. 

посіб. — К.: Артек, 1999.  

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний 

посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.  

3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.  
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5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- 

Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.  

6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — 

К.: Каравела, 2005.  
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термінознавство — Львів: Вид-во “Світ”, 1994. — 214 с.  

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для 

юристів — К. : Знання, 2008. — 413 с.  
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12. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний 
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Допоміжна 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: 

Видавничий центр «Академія», 2004. — 344 с.  

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: 

Підручник. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с.  

3. Лобода В.В., Скуратівський Л.П. Українська мова в таблицях: Довідник. — 
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Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. — 106 с.  

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний 

посібник. — К.: Знання, 2006. — 291 с.  

7. Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: Антонюк 

Т.М. — Чернівці: 2000. — 57 с.  

8. Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, 

приклади, коментарі / за ред. проф.. А.О. Свашенко. — Харків: Світ 

дитинства, 1996. — 56 с.  
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