




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

заочна 

Ділова українська мова 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 / 90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за 

розподілом 

2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 26 

Дистанційні  

Семестровий контроль 4 

Індивідуальні консультації  20 

Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю Іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Українську ділову мову» вивчають як спеціальну, загальнонаукову лінгвістичну 

дисципліну. Її вивчення є складовою частиною загальної системи професійної підготовки 

майбутнього спеціаліста. Дисципліна «Українська ділова мова» посідає важливе місце 

серед інших дисциплін. Завдання вивчення цієї дисципліни полягає в тому, що студенти 

вивчають ділову мову в теоретичному й практичному аспектах, а також аналізують явища 

загальномовного характеру, спільні для цілої низки дисциплін. Мета навчальної 

дисципліни:  

- формування комунікативної компетентності студентів;  

- набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей 

студентів і спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує 

евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного фахівця;  

- вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на 

співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, 

оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу;  

- сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики й термінології свого 

фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська ділова мова» є:  

- сформувати чітке й правильне розуміння ролі державної мови у професійній 

діяльності;  

- забезпечити досконале володіння нормами сучасної українськї діловї мови та 

дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;  



- виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;  

- сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, 

коригування ділових текстів. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, 

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим 

рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім 

рівнем інтелектуального потенціалу 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним  (ЗК-1).   

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, до 

самоаналізу та коригування управлінської діяльності, 

ефективного самоменеджменту, саморозвитку (ЗК-6). 

• Здатність ефективно використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології в управлінській діяльності керівника 

закладу охорони здоров’я (ЗК-3). 

Здатність до усного і письмового професійного спілкування 

українською мовою  (ЗК-4). 

 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

• Здатність забезпечувати належний рівень якості 

управлінських продуктів, медичних послуг чи процесів (ФК -

5).  

Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій (ФК -6). 

•  

 

3.2 Результати навчання 

ПРН 3 Знання та розуміння ділової української мови для публічної комунікації, 

обговорення проблем публічного управління та результатів досліджень, ведення 

діловодства у межах посадових обов’язків. 

ПРН 12 Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності 

закладу охорони здоров'я. 

ПРН 14 Уміти розробляти документи щодо розвитку публічного урядування та 

адміністрування закладами охорони здоров’я із застосуванням методів командної 

роботи. 

ПРН 17 Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними суб'єктами 

комунікативного простору на засадах соціальної відповідальності та управлінської 

деонтології. 

 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:  

знати:  

- мовне законодавство та мовну політику в Україні;  



- функціональні стилі української мови, зокрема – офіційно діловий, і сфери їх 

застосування;  

- види, типи й форми професійного спілкування.  

уміти:  

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних 

намірів;  

- влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у 

професійній діяльності;  

- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового 

стилів;  

- скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати 

план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки відповідно до поставленої мети;  

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

репрезентують їх специфіку;  

- послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення 

культури ділового мовлення. 

 

  4. Структура навчальної дисципліни  

Тематичний план для заочної форми навчання 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. УКРАЇНСЬКА МОВА В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ТА 

ФАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Українська мова в 

суспільному житті та фаховій 

діяльності державних службовців.  

Стилістична диференціація 

сучасної української літературної 

мови. Особливості офіційно-

ділового стилю. 

2 2    

   

Тема 2. Культура мови ділового 

спілкування, її комунікативні 

ознаки. Український мовний 

етикет. Публічний виступ. 

2 2    

   

Тема 3. Засоби милозвучності в 

діловій українській мові. 

Орфоепічні норми української 

літературної мови.   

4    4 

   



Разом 8 4   4    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО 

УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ 

Тема 4. Лексичні засоби ділової 

мови у практиці фахового 

спілкування державних 

службовців. Терміни ті їх місце в 

діловому спілкуванні. 

2   2  

  

 

Тема 5. Особливості фразеології 

ділової комунікації у фаховій 

діяльності держслужбовця.  

    2 
  

 

Тема 6. Використання іменників і 

прикметників у практиці фахового 

спілкування державних 

службовців.  

    2 

   

Тема 7. Граматична парадигма 

числівника та займенника у 

справочинстві.  

    2 
   

Тема 8. Особливості використання 

дієслівних форм у діловодстві.  
    4 

   

Тема 9. Правопис прислівників.     2    

Тема 10. Вживання слів, які 

належать до службових частин 

мови у професійному спілкуванні 

державних службовців.  

    4 

   

Тема 11. Правопис складних слів.     2    

Тема 12. Синтаксичні норми 

сучасної української мови. 
    2 

   

Тема 13. Пунктуаційні норми 

сучасної української мови.  
    2 

   

Тема 14. Орфографічні норми. 

Вживання апострофа, м’якого 

знака. 

    2 
   

Тема 15. Орфографічні норми. 

Правопис слів іншомовного 

походження, великої літери у 

власних назвах, імен по батькові. 

    2 

   

Разом 28   2 26    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. УКЛАДАННЯ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ 

Тема 16. Ділові документи у 

фаховій  

практиці державних службовців. 

Службове листування. 

   4  

 

 

 

Тема 17. Довідково-інформаційні 

документи. 
   2  

 
 

 

Тема 18. Документація з кадрово-    2     



контрактних питань. 

Тема 19. Обліково-фінансові 

документи. 
   2  

 
 

 

Тема 20. Наради. Ведення 

колективних зборів. Етикет 

службового мовлення. Особливості 

мовленнєвої поведінки у різних 

ситуаціях спілкування. Поняття 

спілкування. Ділові переговори. 

   4    

 

Тема 21. Діловий етикет. Дискусія, 

полеміка, диспут як різновиди 

ділової суперечки. Ділова дискусія 

та її правила. 

   2    

 

Тема 22. Гендерні аспекти ділового 

спілкування. 
    2   

 

Тема 23. Невербальні засоби 

ділового спілкування. Мовні 

засоби переконування. 

   2    
 

Тема 24. Написання різних видів 

документів. 
    6 

 
 

 

Тема 25. Підготовка та проведення 

презентації. 
   2 2 

 
 

 

Разом за модуль 3 32   22 10    

Іспит 4   4     

Усього 70 4  26 40    

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

УКРАЇНСЬКА МОВА В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ТА ФАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Українська мова в суспільному житті та фаховій діяльності державних 

службовців. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови. 

Особливості офіційно-ділового стилю. 

Предмет і структура курсу «Ділова українська мова». 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 2. Культура мови ділового спілкування, її комунікативні ознаки. Український 

мовний етикет. Публічний виступ 

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. Майстерність публічного виступу. Види 

підготовки до виступу. Управління мовленням і його структурування з допомогою 

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

засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування. 

 

Тема 3. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Орфоепічні норми 

української літературної мови.   

Правила милозвучності в українській мові. Позиційні чергування голосних і 

приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО УКРАЇНСЬКОГО 

МОВЛЕННЯ 

 

Тема 4. Лексичні засоби ділової мови у практиці фахового спілкування державних 

службовців. Терміни ті їх місце в діловому спілкуванні. 

Багатозначні слова. Явище омонімії в діловому спілкуванні. Синонімічний і 

антонімічний вибір слова. Особливості використання паронімів у діловодстві. 

Термінологічна й професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. Функції та 

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

творення термінологічної лексики. 

 

Тема 5. Особливості фразеології ділової комунікації у фаховій діяльності 

держслужбовця. 

Визначення поняття фразеологічного звороту. Його роль у діловій українській мові.  

Мовні кліше, штампи, канцеляризми як мовні одиниці. 

 

Тема 6. Використання іменників і прикметників у практиці фахового спілкування 

державних службовців. 

Іменник як частина мови. Категорії іменників за значенням. Категорії роду, числа 

та відмінків іменника. Творення та відмінювання прізвищ, імен та імен по батькові. 

Прикметник і його граматичні категорії. Ступені порівняння прикметників. 

 

Тема 7. Граматична парадигма числівника та займенника у справочинстві. 

Числівник як частина мови. Особливості відмінювання числівників. Узгодження 

числівників з іменниками. Позначення часу. Правопис числівників як компонентів 

складних слів. Займенник. Особливості використання його в діловодстві. Правопис 

займенників. 

 

Тема 8. Особливості використання дієслівних форм у діловодстві. 

Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Морфологічні категорії дієслова. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприслівник як особлива форма дієслова. 

 

Тема 9. Правопис прислівників. 

Прислівник як незмінна частина мови. Розряди прислівників. Правопис 

прислівників. 

 



Тема 10. Вживання слів, які належать до службових частин мови у професійному 

спілкуванні державних службовців. 

Прийменник як службова частина мови. Його морфологічні категорії. Синонімія 

прийменникових конструкцій. Особливості використання прийменників. Сполучник як 

службова частина мови. Його морфологічні категорії. Частка як службова частина мови. 

Її морфологічні категорії. Правопис часток. 

 

Тема 11. Правопис складних слів. 

Правопис складних іменників. Правопис складних прикметників. Правопис 

складних числівників. Правопис складних службових слів. 

 

Тема 12. Синтаксичні норми сучасної української мови. 

Словосполучення. Речення. Просте речення. Складне речення (складнопідрядне, 

складносурядне, безсполучникове). Особливості синтаксису документів. 

 

Тема 13. Пунктуаційні норми сучасної української мови. 

Пунктуаційні знаки. Використання коми. Використання двокрапки. Використання 

крапки з комою. Використання тире. 

 

Тема 14. Орфографічні норми. Вживання апострофа, м’якого знака. 

Правопис апострофа. Правопис м’якого знака. 

 

Тема 15. Орфографічні норми. Правопис слів іншомовного походження, великої 

літери у власних назвах, імен по батькові. 

Правопис слів іншомовного походження. Правила написання великої літери. 

Написання імен по-батькові. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

УКЛАДАННЯ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ 

 

Тема 16. Ділові документи у фаховій практиці державних службовців. Службове 

листування. 

Документ – основний вид ділового мовлення. Види документів та їх класифікація. 

Вимоги до складання й оформлення різних видів документів. Основні реквізити. 

Стандартні і нестандартні документи. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, 

правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту. Класифікація листів. 

Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів. 

 

Тема 17. Довідково-інформаційні документи. 

Загальна характеристика довідково-інформаційної документації. Звіт. Службова 

записка. Рапорт. Довідка. Факс. Телеграма. Телефонограма. Протокол. Доповідна, 

пояснювальна записки. Довідка. Відгук. Рецензія. Прес-реліз. 

 

Тема 18. Документація з кадрово-контрактних питань. 

Характеристика. Рекомендаційний лист. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова 

книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода. Автобіографія. Заява. Контракт. 

Реквізити кадрово-контрактних документів. 



 

Тема 19. Обліково-фінансові документи. 

Загальна характеристика обліково-фінансових документів. Доручення. Розписка. 

Акт. Список. Перелік. Таблиця. Накладна. 

 

Тема 20. Наради. Ведення колективних зборів. Етикет службового мовлення. 

Особливості мовленнєвої поведінки у різних ситуаціях спілкування. Поняття 

спілкування. Ділові переговори. 

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. 

Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Сутність і зміст 

етики ділового спілкування. Етичні норми і нормативи. Професійна етика. Вчинок як 

першоелемент моральної діяльності. Ділові переговори як різновид ділового спілкування. 

Основні етапи переговорів. Методи ведення переговорів. Стратегія і тактика ділових 

переговорів.  

 

Тема 21. Діловий етикет. Дискусія, полеміка, диспут як різновиди ділової 

суперечки. Ділова дискусія та її правила. 

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. Форми та функції 

ділового спілкування. Бар'єри в спілкуванні, його рівні. Дискусія. «Мозковий штурм» як 

евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час 

колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму». 

 

Тема 22. Гендерні аспекти ділового спілкування. 

Особливості жіночого дискурсу. Особливості чоловічого дискурсу. Невербальне 

спілкування. 

 

Тема 23. Невербальні засоби ділового спілкування. Мовні засоби переконування. 

Жести та міміка в діловому спілкуванні. Поняття про ораторську (риторичну) 

компетенцію. Мистецтво аргументації. Техніка й тактика аргументування. 

 

Тема 24. Написання різних видів документів. 

Тренувальні вправи з написання документів різних типів. 

 

Тема 25. Підготовка та проведення презентації. 

Вимоги до змісту презентації. Основні етапи підготовки презентації. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 



теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 

інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; 

має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні теоретичного 

змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента 

невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного 

характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що 

пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення кожного 

модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 

результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки 

за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням 

прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної 

дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою 

для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності 

(усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп'ютерний контроль 

тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на 

останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 



Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх 

тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи 

без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати 

академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться 

на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та 

всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Українська мова — національна мова українського народу. Роль мови у суспільному 

житті.  

2. Історія розвитку української мови.  

3. Природа та функції мови в суспільному житті.  

4. Мова і мовлення. Спільне та відмінне в цих поняттях.  



5. Система та структура мови. Одиниці мови.  

6. Поняття мовної норми. Охарактеризувати основні мовні норми української мови.  

7. Функціональні стилі сучасної української літературної мови, їх основні ознаки, мовні 

особливості.  

8. Назвати специфічні риси офіційно-ділового стилю.  

9. Охарактеризувати усне ділове мовлення.  

10. Види усного ділового спілкування, їх коротка характеристика.  

11. Дати розгорнуту характеристику публічного виступу та його основних жанрів.  

12. Назвати загальні вимоги до усного ділового спілкування.  

13. Основні риси української літературної вимови.  

14. Правопис м’якого знака та апострофа.  

15. Подвоєння та подовження приголосних на письмі.  

16. Правопис слів іншомовного походження.  

17. Правопис складних іменників та прикметників.  

18. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку.  

19. Правопис прислівників.  

20. Правопис службових частин мови.  

21. Правопис російських прізвищ українською мовою.  

22. Правопис власних назв.  

23. Документи та їх призначення.  

24. Класифікація документів.  

25. Формуляр документа.  

26. Вимоги до тексту документа.  

27. Охарактеризувати документи з особового складу.  

28. Охарактеризувати довідково-інформаційні документи.  

29. Організаційні документи, їх характеристика.  

30. Особливості розпорядчих документів.  

31. Охарактеризувати розпорядчі документи.  

32. Назвати та охарактеризувати обліково-фінансові документи.  

33. Лексичні засоби мови.  

34. Синоніми у діловому мовленні.  

35. Пароніми у діловому мовленні.  

36. Книжні та іншомовні слова у діловому мовленні.  

37. Термінологічна та професійна лексика.  

38. Абревіатури (складноскорочені слова) у діловому мовленні.  

39. Емоційно забарвлена лексика.  

40. Синтаксис ділової документації.  

41. Порядок слів у реченні.  

42. Узгодження присудка з підметом.  

43. Складні випадки керування в діловому мовленні.  

44. Тире між підметом і присудком.  

45. Розділові знаки при однорідних членах речення.  

46. Розділові знаки при узагальнюючих словах.  

47. Розділові знаки при відокремлених членах речення.  

48. Розділові знаки при вставних та вставлених конструкціях.  

49. Розділові знаки у складному реченні.  

50. Звертання. Вокативні речення-звертання.  



51. Розділові знаки при прямій мові.  

52. Граматична форма ділових документів.  

53. Особливості вживання іменників у діловому мовленні.  

54. Особливості вживання прикметників у діловому мовленні.  

55. Особливості вживання займенників у діловому мовленні.  

56. Особливості вживання числівників у діловому мовленні.  

57. Особливості вживання прислівників у діловому мовленні.  

58. Особливості вживання дієслів у діловому мовленні.  

59. Особливості вживання службових частин мови у діловому мовленні.  

60. Прийменник по в діловому мовленні.  

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 
Оцінка с системі ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Основні методи навчання: лекція, практичне навчання, дискусійний метод. 

 

Тематичний план лекцій  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Українська мова в суспільному житті та фаховій діяльності 

державних службовців. Стилістична диференціація сучасної української 

літературної мови. Особливості офіційно-ділового стилю. 

2 

2. Тема 2. Культура мови ділового спілкування, її комунікативні ознаки. 

Український мовний етикет. Публічний виступ. 

2 

Усього годин 4 

 

Тематичний план практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Лексичні засоби ділової мови у практиці фахового спілкування 

державних службовців. Терміни ті їх місце в діловому спілкуванні. 

2 

2. Тема 2. Ділові документи у фаховій практиці державних службовців. 

Службове листування. 

4 



3. Тема 3. Довідково-інформаційні документи. 2 

4. Тема 4. Документація з кадрово-контрактних питань. 2 

5. Тема 5. Обліково-фінансові документи. 2 

6. Тема 6. Наради. Ведення колективних зборів. Етикет службового 

мовлення. Особливості мовленнєвої поведінки у різних ситуаціях 

спілкування. Поняття спілкування. Ділові переговори. 

4 

7. Тема 7. Діловий етикет. Дискусія, полеміка, диспут як різновиди ділової 

суперечки. Ділова дискусія та її правила. 

2 

8. Тема 8. Невербальні засоби ділового спілкування. Мовні засоби 

переконування. 

2 

9. Тема 9. Підготовка та проведення презентації 2 

10. Іспит  4 

Усього годин 26 

 

Тематичний план самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Орфоепічні 

норми української літературної мови. 

4 

2. Тема 2. Особливості фразеології ділової комунікації у фаховій діяльності 

держслужбовця.  

2 

3. Тема 3. Використання іменників і прикметників у практиці фахового 

спілкування державних службовців.  

2 

4. Тема 4. Граматична парадигма числівника та займенника у справочинстві.  2 

5. Тема 5. Особливості використання дієслівних форм у діловодстві.  4 

6. Тема 6. Правопис прислівників. 2 

7. Тема 7. Вживання слів, які належать до службових частин мови у 

професійному спілкуванні державних службовців.  

4 

8. Тема 8. Правопис складних слів. 2 

9. Тема 9. Синтаксичні норми сучасної української мови. 2 

10. Тема 10. Пунктуаційні норми сучасної української мови.  2 

11. Тема 11. Орфографічні норми. Вживання апострофа, м’якого знака. 2 

12. Тема 12. Орфографічні норми. Правопис слів іншомовного походження, 

великої літери у власних назвах, імен по батькові. 

2 

13. Тема 13. Гендерні аспекти ділового спілкування. 2 

14. Тема 14. Написання різних видів документів. 6 

15. Тема 15. Складання презентацій. 2 

Усього годин 40 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

Основна 

1. Брус М. П.Українське ділове мовлення : Навчальний посібник для студентів 

економічних спеціальностей. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. 306 с. 

2. Брус М. Українське ділове мовлення. Лекційний курс. Івано-Франківськ, 2016.116 с. 

2. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. К.: А.С.К., 2002. 400 с.  



3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. К.: 

Арій, 2009. –400 с.  

3. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос.  К.: Центр 

учбової літератури, 2010. –624 с. 

4. Ділове українське мовлення / Уклад.: Войт М.І., Гудловська Л.С. Хмельницький: Центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій. 2017. 120 с. 

5. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій: Навчальний посібник/ За 

редакцією доц. O.K. Степаненко. Колектив авторів: доц. Акастьолова О.Г., доц. Баранник 

О.Ю., доц. Ганжа С.А., доц. Майборода Н.Г., доц. Онищенко Г.А., доц. Степаненко О.К., 

доц. Тупиця О.С. Дніпропетровськ: Пороги, 2011. 216 с. 

5. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум / За загальною редакцією 

С.А. Ганжі. Навч. посібник. 2 видання. Дніпропетровськ: Пороги, 2014. 252 с.  

6. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. К.: 

Арій, 2008. 424 с.  

7. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. К.: Арій, 2009. 448 с.  

Додаткова 

1. Культура фахового мовлення: Навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич. Чернівці: Книги – ХХІ, 

2006. – 496 с. 

2. Мацько Л.І. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. 

Кравець. – К.: «Академія», 2007. – 360 с.  

3. Михальчук О.І. Мовна поведінка в електронному інформаційному просторі / О.І. 

Михальчук // Соціолінгвістичні студії. К.: ВД «Бураго», 2010. С. 200-205.  

7. Молдован В.В. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / В.В. Молдован. – К.: 

«Юрінком», 2002. 416с.  

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб.  К.: Знання, 2006. 

291 с.  

11. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навч. посіб.  К.: «Академвидав», 2004. 280 с. 

Словники 

5. Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В.М. Русанівського 

К.: Довіра, 2006. 940 с.  

6. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский 

словарь деловой речи. К.: Вища шк., 2008. 487 с.  

7. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А. Капелюшний, 

О.Сербенська, З.Терлак. К.: Знання, 2006. 367 с. 

 

9. Додаткові ресурси 

 

1. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: www. 

litopys.org.ua.  

2. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: www. mova.info.  

3. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: www. 

novamova.com.ua.  

4. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: www. 

pereklad.kiev.ua.  

5. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 



www.pravopys.net.  

6. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: www.r2u.org.ua.  

7. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

www.rozum.org.ua.  

8. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_CD.htm. 

 

 

http://www.pravopys.net/
http://www.r2u.org.ua/
http://www.rozum.org.ua/

	2. Мета та завдання навчальної дисципліни
	«Українську ділову мову» вивчають як спеціальну, загальнонаукову лінгвістичну дисципліну. Її вивчення є складовою частиною загальної системи професійної підготовки майбутнього спеціаліста. Дисципліна «Українська ділова мова» посідає важливе місце сере...
	- формування комунікативної компетентності студентів;
	- набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів і спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конк...
	- вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу;
	- сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики й термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів.
	Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська ділова мова» є:
	- сформувати чітке й правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;
	- забезпечити досконале володіння нормами сучасної українськї діловї мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;
	- виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;
	- сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування ділових текстів.
	3. Результати навчання за дисципліною
	3.2 Результати навчання
	Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:
	знати:
	- мовне законодавство та мовну політику в Україні;
	- функціональні стилі української мови, зокрема – офіційно діловий, і сфери їх застосування;
	- види, типи й форми професійного спілкування.
	уміти:
	- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;
	- влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;
	- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;
	- скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки відповідно до поставленої мети;
	- складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;
	- послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення культури ділового мовлення.
	4. Структура навчальної дисципліни
	Тематичний план для заочної форми навчання
	5. Програма навчальної дисципліни
	Тема 2. Культура мови ділового спілкування, її комунікативні ознаки. Український мовний етикет. Публічний виступ
	Тема 3. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Орфоепічні норми української літературної мови.
	ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
	УКЛАДАННЯ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ
	Жести та міміка в діловому спілкуванні. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Мистецтво аргументації. Техніка й тактика аргументування.
	6. Контроль навчальних досягнень
	7. Навчально-методична картка дисципліни
	Тематичний план лекцій
	Тематичний план практичних занять
	Тематичний план самостійної роботи студентів
	8. Рекомендовані джерела
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