
 
 

 

 

 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 

03 Гуманітарні науки 

12 Інформаційні технології 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Нормативна  

 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання (реферат) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

017 Фізична культура і спорт 

032 Історія та археологія 

014 Середня освіта 014.02 Мова 

і література (англійська). 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта 

(Математика). 

014.08 Середня освіта (Фізика). 

014 Середня освіта (Хімія). 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – англійська 

035.043 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – німецька. 

032 Історія та археологія 

123 Комп'ютерна інженерія. 

122 Комп'ютерні науки 

 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь бакалавра 

4 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: залік 

 
Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – 

аудиторні заняття, 60  год. – самостійна робота (33% / 67%). 



Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 

03 Гуманітарні науки 

12 Інформаційні технології 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 
Нормативна  

 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання (реферат) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

017 Фізична культура і спорт 

032 Історія та археологія 

014 Середня освіта 014.02 Мова 

і література (англійська). 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта 

(Математика). 

014.08 Середня освіта (Фізика). 

014 Середня освіта (Хімія). 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – англійська 

035.043 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – німецька. 

032 Історія та арх123 

Комп'ютерна інженерія. 

122 Комп'ютерні науки 

еологія 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

1-й 

Лекції 

 Ступінь бакалавра 

8 год. 

Практичні, семінарські 

2 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

80 год. 

Вид контролю: залік 

 
Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 10 год. – 

аудиторні заняття, 80  год. – самостійна робота 11% / 89%). 



 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  
Мета курсу: ознайомлення студентів з основами культури мовлення, виявлення специфіки 

функціонування усної та писемної форми професійного мовлення, вільне володіння лексичними 
багатствами української мови, зокрема термінологічним потенціалом обраного фаху, вироблення 
навичок оформлення сучасних ділових паперів, ознайомлення з особливостями наукового стилю 
та його засобами у професійному спілкуванні. 

Завдання курсу: 
 оволодіти культурою усного й писемного ділового мовлення, навичками професійної 

мовленнєвої діяльності; 
 опанувати українську мову за професійним спрямуванням на граматичному рівні; 
 дотримуватися правил професійного мовленнєвого етикету; 
 авчити укладати різні види документів; 
 удосконалити уміння працювати з допоміжною словниково-довідниковою літературою; 
 активно працювати над удосконаленням навичок перекладу тексту офіційно-ділового 

стилю; 
 редагувати власне й чуже ділове мовлення. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Філософія», «Університетські студії». 
Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 
Очікувані результати навчання: використовує українську мову як державну в усіх 

сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; ефективно працює з інформацією: 

добирає необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, 

класифікує й систематизує; організовує процес свого навчання й самоосвіти; демонструє 

розуміння фундаментальних принципів буття людини, суспільства; використовує інформаційні й 

комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; 

володіє нормами сучасної української літературної мови й практично використовує їх; правильно 

використовує різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати 

думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; сприймає, 

відтворює, редагує тексти офіційно-ділового й наукового стилів; створюває наукові тексти 

професійного спрямування, складає план, конспект, реферат тощо; складає різні типи документів, 

правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку; послуговується 

лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, 

необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні: застосовує досягнення національної та світової культури у 

вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє розвиненою культурою мислення, 
умінням ясно й логічно висловлювати свої думки; володіє навичками наукової організації праці; 
розвиває навички самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 
літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, системами інформаційного 
пошуку. 

ІІ. Фахові: уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися мовними 
одиницями; знає одиниці мови та правила їх поєднання; критично оцінює набутий досвід із 
позицій останніх досягнень філологічної науки; володіє сучасною мовознавчою термінологією; 
володіє уміннями та навичками здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною 
метою; володіє особливостями ділового мовлення та ведення діловодства. 

 
2. Програма навчальної дисципліни  

3.  
Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
Тема 1. Українська мова – державна мова України. Норми сучасної української 

літературної мови. Стилі сучасної української мови. Призначення та особливості офіційно-
ділового стилю. 

Тема 2. Мова і професія. Основні вимоги до ділового мовлення. Особливості професійного 
спілкування. Універсальні величини усного спілкування. Мовленнєвий етикет. 

Тема 3. Види усного спілкування за професійним спрямуванням.  
Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
Тема 1. Документ. Критерії класифікації документів. Специфічні функції документа. 

Реквізити та формуляр документа. Правила оформлення сторінки. Вимоги до укладання 
документа. Критерії класифікації документів. 



Тема 2. Вибір слова в документі. Поняття вмотивованості вибору слова у професійному 
мовленні. Книжні слова. Урочиста лексика. Емоційна лексика. Синоніми. Пароніми. Слова 
іншомовного походження. Основні правила їх використання. Канцеляризми. Мовні штампи. 
Фразеологізми. Шляхи виникнення. Неологізми. Скорочення слів та словосполучень. Види 
скорочень. 

Тема 3. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Термін та його ознаки. 
Загальнонаукова, міжгалузева та вузькоспеціальна термінологія. Українські електронні 
термінологічні словники. 

Тема 4. Вибір граматичної форми слова. Іменник. Прикметник. Займенник. Числівник. 
Дієслово. Особливості синтаксису української мови (за професійним спрямуванням). 

Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 
Тема 1. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Становлення і розвиток 

наукового стилю.  
Тема 2. План, теза, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Стаття як 

самостійний науковий твір. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
усьо
го 

у тому числі 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

Тема 1. Українська мова – державна мова 
України. Норми сучасної української 
літературної мови. Стилі сучасної української 
мови. Призначення та особливості офіційно-
ділового стилю.  

10 2 4   4 

Тема 2. Мова і професія. Основні вимоги до 

ділового мовлення. Особливості професійного 

спілкування. Універсальні величини усного 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 

10  2   8 

Тема 3. Види усного спілкування за професійним 
спрямуванням. Риторика як наука. 
Основоположні розділи класичної риторики. 
Основні роди, види і жанри красномовства. 

10  4   6 

Усього: 30 2 10   18 
Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

Тема 4. Документ. Критерії класифікації 
документів. Специфічні функції документа. 
Реквізити та формуляр документа. Правила 
оформлення сторінки. Вимоги до укладання 
документа. Критерії класифікації документів. 

10 2 4   4 

Тема 5. Поняття вмотивованості вибору слова у 
професійному мовленні. Книжні слова. Урочиста 
лексика. Емоційна лексика. Синоніми. Пароніми. 
Слова іншомовного походження. Основні 
правила їх використання. Канцеляризми. Мовні 
штампи. Фразеологізми. Шляхи виникнення. 
Неологізми. Скорочення слів та словосполучень. 
Види скорочень. 

8  2   6 

Тема 6. Українська термінологія в професійному 
спілкуванні. Термін та його ознаки. 
Загальнонаукова, міжгалузева та 
вузькоспеціальна термінологія. Українські 
електронні термінологічні словники. 

8  2   6 

Тема 7. Вибір граматичної форми слова. Іменник. 
Прикметник. Займенник. Числівник. Дієслово. 
Особливості синтаксису української мови (за 
професійним спрямуванням). 

4     4 

Усього: 30 2 8   20 



Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 
Тема 8. Науковий стиль і його засоби у 
професійному спілкуванні. Становлення і 
розвиток наукового стилю.  

14  4   10 

Тема 9. План, теза, конспект як важливий засіб 
організації розумової праці. Стаття як 
самостійний науковий твір. 

10  2   8 

Тема 10. Проблеми перекладу і редагування 
наукових текстів. Форми і види перекладу. 
Буквальний, адекватний, реферативний, 
анотаційний переклади. Типові помилки під час 
перекладу наукових текстів українською. Вибір 
синоніма під час перекладу. Переклад термінів. 
Особливості редагування наукового тексту. 
Помилки у змісті й будові висловлювань. 

6  2   4 

Усього: 30  8   22 

Усього годин: 
90  30   60 

 
Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
усьо
го 

у тому числі 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

Тема 1. Українська мова – державна мова 
України. Норми сучасної української 
літературної мови. Стилі сучасної української 
мови. Призначення та особливості офіційно-
ділового стилю.  

10 2    8 

Тема 2. Мова і професія. Основні вимоги до 

ділового мовлення. Особливості професійного 

спілкування. Універсальні величини усного 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 

10     10 

Тема 3. Види усного спілкування за професійним 
спрямуванням. Риторика як наука. 
Основоположні розділи класичної риторики. 
Основні роди, види і жанри красномовства. 

10     10 

Усього: 30 2    28 
Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

Тема 4. Документ. Критерії класифікації 
документів. Специфічні функції документа. 
Реквізити та формуляр документа. Правила 
оформлення сторінки. Вимоги до укладання 
документа. Критерії класифікації документів. 

10 2 2   6 

Тема 5. Поняття вмотивованості вибору слова у 
професійному мовленні. Книжні слова. Урочиста 
лексика. Емоційна лексика. Синоніми. Пароніми. 
Слова іншомовного походження. Основні 
правила їх використання. Канцеляризми. Мовні 
штампи. Фразеологізми. Шляхи виникнення. 
Неологізми. Скорочення слів та словосполучень. 
Види скорочень. 

6     6 

Тема 6. Українська термінологія в професійному 
спілкуванні. Термін та його ознаки. 
Загальнонаукова, міжгалузева та 
вузькоспеціальна термінологія. Українські 
електронні термінологічні словники. 

10 2    8 

Тема 7. Вибір граматичної форми слова. Іменник. 4     4 



Прикметник. Займенник. Числівник. Дієслово. 
Особливості синтаксису української мови (за 
професійним спрямуванням). 

Усього: 30 4 2   24 
Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 

Тема 8. Науковий стиль і його засоби у 
професійному спілкуванні. Становлення і 
розвиток наукового стилю.  

10     10 

Тема 9. План, теза, конспект як важливий засіб 
організації розумової праці. Стаття як 
самостійний науковий твір. 

10     10 

Тема 10. Проблеми перекладу і редагування 
наукових текстів. Форми і види перекладу. 
Буквальний, адекватний, реферативний, 
анотаційний переклади. Типові помилки під час 
перекладу наукових текстів українською. Вибір 
синоніма під час перекладу. Переклад термінів. 
Особливості редагування наукового тексту. 
Помилки у змісті й будові висловлювань. 

10 2    8 

Усього: 30 2    28 

Усього годин: 
90 8 2   80 

 
 

4 Теми лекційних занять 
Денна форма навчання 

№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
год. 

Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
1.  Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування.  2 
Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
2.  Тема 4. Документ. Критерії класифікації документів.  2 
Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 

Разом: 4 
 

Заочна форма навчання 
№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
год. 

Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
1.  Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування.  2 

Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
2. Тема 4. Документ. Критерії класифікації документів.  2 
3.  Тема 6. Українська термінологія в професійному спілкуванні.  2 
Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 
4.  Тема 10. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. 2 

Разом: 8 
 

 
5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 
№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
год. 

Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
5.  Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування.  2 
6.  Тема 2. Мова і професія. Основні вимоги до ділового мовлення. 

Особливості професійного спілкування. Універсальні величини усного 
спілкування. Мовленнєвий етикет. 

2 

7.  Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови. 2 
8.  Тема 3.   Види усного спілкування за професійним спрямуванням.  2 

9.  Тема 3. Риторика та мистецтво презентації. 2 



Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
10.  Тема 4. Документ. Критерії класифікації документів.  4 
11.  Тема 5. Поняття вмотивованості вибору слова у професійному мовленні.  2 
12.  Тема 6. Українська термінологія в професійному спілкуванні.  2 
Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 
13.  Тема 8. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.  2 

14.  Тема 9. План, теза, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

Стаття як самостійний науковий твір. 

4 

15.  Тема 10. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. 2 

Разом: 26 
 

Заочна форма навчання 
№ 
п/п 

Назва теми Кількіс
ть год. 

Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 
Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

1. Тема 4. Документ. Критерії класифікації документів.  2 

Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 
Разом: 2 

 
 

7. Самостійна робота 
Денна форма навчання 

№ 
п/п 

Назви кредитів і тем Кількість 
годин 

 
Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

1. Тема 1. Українська мова – державна мова України. Норми сучасної 
української літературної мови. Стилі сучасної української мови. 
Призначення та особливості офіційно-ділового стилю. 

4 

2. Тема 2. Мова і професія. Основні вимоги до ділового мовлення. 

Особливості професійного спілкування. Універсальні величини усного 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 

8 

3. Тема 3. Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Риторика 
як наука. Основоположні розділи класичної риторики. Основні роди, види і 
жанри красномовства. 

6 

Усього: 18 
Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

4. Тема 4. Документ. Критерії класифікації документів. Специфічні функції 
документа. Реквізити та формуляр документа. Правила оформлення 
сторінки. Вимоги до укладання документа. Критерії класифікації 
документів. 

4 

5. Тема 5. Поняття вмотивованості вибору слова у професійному мовленні. 
Книжні слова. Урочиста лексика. Емоційна лексика. Синоніми. Пароніми. 
Слова іншомовного походження. Основні правила їх використання. 
Канцеляризми. Мовні штампи. Фразеологізми. Шляхи виникнення. 
Неологізми. Скорочення слів та словосполучень. Види скорочень. 

6 

6. Тема 6. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Термін та 
його ознаки. Загальнонаукова, міжгалузева та вузькоспеціальна 
термінологія. Українські електронні термінологічні словники. 

6 

7. Тема 7. Вибір граматичної форми слова. Іменник. Прикметник. Займенник. 
Числівник. Дієслово. Особливості синтаксису української мови (за 
професійним спрямуванням). 

4 

Усього: 20 
Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 

8. Тема 8. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. 
Становлення і розвиток наукового стилю. 

10 

9. Тема 9. План, теза, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 
Стаття як самостійний науковий твір. 

8 



10. Тема 10. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. Форми і 
види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний 
переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів 
українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів. 
Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові 
висловлювань. 

4 

Усього: 22 

Усього годин: 
60 

 
 

 Самостійна робота 
Заочна форма навчання 

№ 
п/п 

Назви кредитів і тем Кількість 
годин 

 
Кредит 1. Усна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

1. Тема 1. Українська мова – державна мова України. Норми сучасної 
української літературної мови. Стилі сучасної української мови. 
Призначення та особливості офіційно-ділового стилю. 

8 

2. Тема 2. Мова і професія. Основні вимоги до ділового мовлення. 

Особливості професійного спілкування. Універсальні величини усного 

спілкування. Мовленнєвий етикет. 

10 

3. Тема 3. Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Риторика 
як наука. Основоположні розділи класичної риторики. Основні роди, види і 
жанри красномовства. 

10 

Усього: 28 
Кредит 2. Писемна форма української мови (за професійним спрямуванням) 

4. Тема 4. Документ. Критерії класифікації документів. Специфічні функції 
документа. Реквізити та формуляр документа. Правила оформлення 
сторінки. Вимоги до укладання документа. Критерії класифікації 
документів. 

6 

5. Тема 5. Поняття вмотивованості вибору слова у професійному мовленні. 
Книжні слова. Урочиста лексика. Емоційна лексика. Синоніми. Пароніми. 
Слова іншомовного походження. Основні правила їх використання. 
Канцеляризми. Мовні штампи. Фразеологізми. Шляхи виникнення. 
Неологізми. Скорочення слів та словосполучень. Види скорочень. 

6 

6. Тема 6. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Термін та 
його ознаки. Загальнонаукова, міжгалузева та вузькоспеціальна 
термінологія. Українські електронні термінологічні словники. 

8 

7. Тема 7. Вибір граматичної форми слова. Іменник. Прикметник. Займенник. 
Числівник. Дієслово. Особливості синтаксису української мови (за 
професійним спрямуванням). 

4 

Усього: 22 
Кредит 3. Науковий стиль та професійне мовлення 

8. Тема 8. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. 
Становлення і розвиток наукового стилю. 

10 

9. Тема 9. План, теза, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 
Стаття як самостійний науковий твір. 

10 

10. Тема 10. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. Форми і 
види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний 
переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів 
українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів. 
Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові 
висловлювань. 

8 

Усього: 28 

Усього годин: 
80 

 
9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 



Написання рефератів. Конспектування літератури, опрацювання інтернет-видань, 
підготовка презентацій. до практичних занять. 

 
 

Теми рефератів 
1. Походження та формування української мови. 

2. Історія становлення та розвитку сучасної української літературної мови. 

3. Роль мови в процесі відродження української державності. 

4. Мова як джерело відображення українських народних звичаїв та обрядів. 

5. Норми сучасної української мови у спілкуванні. 

6. Стильове багатство української мови. 

7. Причини й наслідки низької мовленнєвої культури. 

8. Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу. 

9. Мовленнєва діяльність та її етикетний аспект. 

10. Професійна етика і мовленнєвий етикет. 

11. Засоби створення ділового іміджу у професійному спілкуванні.  

12. Невербальні засоби професійного мовлення. 

13. Стандартні мовні ситуації та їхнє мовне забезпечення. 

14. Мистецтво публічних виступів.  

15. Мистецтво професійного листування. 

16. Іншомовні слова у професійному мовленні. 

17. Науково-термінологічна та професійна лексика, її роль і місце у текстах ділової української 

мови. 

18. Фразеологічне багатство української літературної мови. 

19. У світі власних імен (на матеріалі імен студентів своєї групи). 

20. Типологія словників та їх роль у розвитку мовлення. Словники термінологічної лексики. 

21. Особливості перекладу фахово зорієнтованого тексту. 

22. Особливості написання українських прізвищ, імен та імен по батькові. 

23. Особливості узгодження географічних та інших назв з означуваним словом в офіційно-

діловому мовленні. 

24. Особливості використання числівників у ділових паперах. 

25. Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах. 

26. Прийменникові моделі – важливий засіб культури професійного спілкування. 

27. Синтаксичні особливості фахового тексту. 

28. Синтаксичні структури у діловому мовленні. 

29. Складноскорочені слова й абревіатури у фахово зорієнтованих текстах. 

30. Призначення та класифікація документів. 

31. Історія становлення офіційно-ділового стилю в сучасній українській літературній мові. 

32. Зародження справочинства в Київській Русі. 

33. Діловодство часів Б.Хмельницького. 

34. Ділова мова в Україні в XVII ст. 

35. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст. 

36. Канцелярія Запорозької Січі. 

37. Стилістичні ознаки ділових паперів ХVІП-ХІХ ст. 

38. Особливості епістолярного жанру листів Т.Шевченка. 

39. Епістолярна спадщина Лесі Українки. 

40. Розвиток епістолярного стилю у XVIII ст. 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 3/задов./ зараховано  



E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння 

самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і 

захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання 

відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне 

ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та 

аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й 

висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання 

відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне 

ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та 

аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й 

висновки, правильно виконує навчальні завдання, допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом практичного 

заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з 

посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, висвітлення питань 

завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати 

навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце 

недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до 

фактів і подій або допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з даної 

теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, намагається 

аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на занятті поводить себе 

пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, 

припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу або 3-4 логічних помилок 

при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність висвітлити 

питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні 

розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати 

навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної 

роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: самостійність виконання; логічність і 

послідовність викладення матеріалу; повнота виконання завдання; обґрунтованість висновків; 

використання статистичної інформації та довідкової літератури; наявність конкретних пропозицій; 

якість оформлення; вміння захищати результати проведеного дослідження. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

 

 

 

 

 



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

МКР Накопичувальні 

бали/ cума 

К1 К2 К3 

70 70 70 1-45 

1-45 

300/100  

 

 

 

10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання 

до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, 

реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод спостереження 

над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-синтетична), робота з 

підручником, різні види аналізу, програмоване навчання, використання наочних посібників 

(рисунків, схем, таблиць).  
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О. Л.Єфреланюк, Л. Є. Азарова. – Вінниця, 1997. – 128 с.  
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А. П. Загнітка. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1997. – 112 с. 

5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001. – 384 с. 
6. Коваль А.П. Ділове спілкування. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992. – С. 

175. 
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Вища школа, 1982. – 287 с. 
8. Любивець Л.П. Ділові папери. – К.: Рад. школа, 1981. – 81 с. 
9. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К.: Наукова думка, 1981. – 140 

с. 
10. Молдованов М.І., Сидорова Т.М. Сучасний діловий документ. Зразки 
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Либідь, 1995. – 208 с. 
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1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник // За заг. 
ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с. 
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Українська мова і література в школі. – 1993. – № 2. – С. 33-37. 

8. Ботвин Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування, 
2002. – 204 с. 

9. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний 
посібник. – К.: АртЕк, 1998. – 192 с. 

10. Бутенко Л.В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: Навчальний 
посібник, 2002. – 256 с. 

11. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад. і 
голов. Ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 896 с. 

12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. І голов. Ред.. В.Т. 
Бусел.– К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 

13. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К.: МАУП, 2002. – 207 с. 
14. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 

360 с. 
15. Гарбар І.В., Петрович Л.І. Практичний посібник з української ділової мови. – 

Миколаїв: УДМТУ, 1997. – 44 с. 
16. Головащук С.І.  Складні випадки наголошення. Словник-довідник. – К.: Либідь, 

1995. – 191 с. 
17. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1980. – 335 

с. 
18. Давидова Л.П., Явір В.В. Займенник ВИ у ввічливо-пошанному значенні при 

звертанні до однієї особи // Українська мова і література в школі. –  1978. – № 3. – С. 59-64. 
19. Ділова документація Гетьманщини ХVІІ ст.: Збірник документів // За ред. Л.А. 

Дубровіна. – К.: Наукова думка, 1993. – 42 с.  
20. Ділова і народно розмовна мова ХVІІ ст.: Збірник документів // За ред. В. Німчука. – 

К.: Наукова думка, 1981. – 42 с.  
21. Документи Богдана Хмельницького / Упорядник І. Крип’якевич, І. Бутич. – К.: Вид-

во АН УРСР, 1981. – 215 с. 
22. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навчальний посібник для 

студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: АКАДЕМІЯ, 1988. – 192 с. 
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