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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Вибіркова дисципліна «Основи культури українського 

мовлення» продовжує лінгводидактичну підготовку 

майбутніх фахових молодших бакалаврів. Вивчення курсу 

спеціальної підготовки не потребує, основана на базових 

знань з української мови. 

Анотація дисципліни, 

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни, 

основна тематика 

дисципліни 

Предметом вивчення вибіркової дисципліни є формування 

мовленнєвої культури і техніки мовлення здобувачів освіти; 

опанування основних термінологічних понять, які є базовими 

для формування їхньої комунікативної компетентності у 

процесі навчання.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 

культури українського мовлення» є: формування вмінь 

граматично правильно і лексично виправдано застосовувати 

у власному мовленні слова різних лексико-граматичних 

розрядів для побудови зв’язних висловлень певного типу 

(розповідей, описів, міркувань), сприяння виробленню вмінь 

і навичок високої культури мовлення, досконале оволодіння 

технікою і методикою виразного мовлення.  

Завдання навчити здобувачів освіти послуговуватися 

мовними засобами сучасної української літературної мови 

відповідно до норм на всіх її рівнях.  

Дисципліна сприяє формуванню у здобувачів освіти таких 



компетентностей: загальних компетентностей (ЗК):  

-загальнонавчальна; 

-інформаційно-аналітична;   

-дослідницька -праксеологічна;  

-комунікативна;  

-громадянська;  - 

-етична;   

-соціокультурна;   

-міжособистісної взаємодії;   

-адаптивна;  

-здоров՚язбережувальна;  

 -інформаційно-комунікаційна;  

спеціальних компетентностей (СК): здатність до вільного 

користування українською мовою як засобом спілкування, 

духовного збагачення і формування інтелектуальної 

культури для забезпечення належного рівня мовленнєвої 

компетентності, володіння вміннями і навичками 

комунікації, доцільно користуватися мовними засобами у 

сприйнятті й створенні висловлювань у різних сферах, 

формах, видах, типах і жанрах мовлення.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати:  

- основні теоретичні поняття цього курсу та усвідомити 

принципи культури мовлення на різних мовних рівнях; 

- засоби логіко-емоційної виразності мовлення й вільно 

володіти ними; 

- особливості читання й переказування творів різних жанрів; 

- технічні показники (дихання, голос, дикція, орфоепія) 

поставленого мовлення, складники інтонації; 

- володіти культурою конструктивного діалогу та полілогу; 

- вміти сприймати, відтворювати готові та створювати 

наукові фахові тексти; 

- володіти прийомами підготовки і виголошення публічного 

виступу; 

- вміти користуватися загальномовними та спеціальними 

словниками. 

Програма навчальної дисципліни містить 3 змістовні 

модулі: 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Українська мова у духовному житті нації. 

Походження української мови. Форми існування української 

мови. Стилі сучасної української літературної мови. Мовна 

ситуація в Україні. Проблеми в розвитку і становленні 

державності сучасної української літературної мови. 

Українська мова серед мов світу.  

Тема 2. Складові комунікативної якості культури мови. 

Орфоепічна правильність мовлення. Граматична 

правильність мовлення. Точність мовлення. Логічність 

мовлення. Багатство і різноманітність мовлення. Чистота 

мовлення. Доречність мовлення. Мовні штампи, 

канцеляризм. Виразність мовлення.  

МКР1. Письмова робота, виконання тестових завдань 



відкритої та закритої форми. 

Змістовний модуль 2 

Тема 3. Культура писемного мовлення. Текст як одиниця 

мовлення. Текст, основні ознаки тексту. Структура тексту. 

Види текстів. Правила оформлення тексту. Науковий текст, 

його характеристика. Тези. Стаття. Види нотування(виписка, 

план, тези, конспект). Реферат, види рефератів. Правила 

оформлення цитат, посилань, бібліографії.  

Тема 4. Культура наукової і професійної української мови. 

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. 

Мовні і жанрові особливості наукового стилю. Специфіка 

мови професійного спілкування. Засоби вираження 

спеціальних реалій, категорій, понять. Правила оформлення 

наукової роботи.  

МКР2. Письмова робота, виконання тестових завдань 

відкритої та закритої форми. 

Змістовний модуль 3 

Тема 5. Український мовленнєвий етикет. Мовленнєвий 

етикет як феномен людського спілкування. Різновиди 

мовленнєвого етикету. Засоби вираження мовленнєвого 

етикету: тональність спілкування, етикетні формули 

висловлювання.  

Тема 6. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної 

дії. Загальні поняття, складові частини техніки мовлення. 

Значення правильного дихання для читця, мовця. Постановка 

і якості розвиненого голосу. Органічні та неорганічні вади 

вимови, їх причини. Вимова голосних і приголосних звуків у 

різних позиціях.  

МКР3. Письмова робота, виконання тестових завдань 

відкритої та закритої форми. 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Види контролю: практичні заняття, модульна контрольна 

робота, самостійна робота: усний контроль (під час 

опитування, бесіди, доповіді, читання тексту, повідомлення 

на задану тему тощо.); письмовий контроль (контрольна 

робота/тест у письмовій формі, твір, виклад матеріалу на 

задану тему в письмовому вигляді тощо); практичний 

контроль (під час практичних робіт); спостереження як метод 

контролю; тестовий контроль; проблемні ситуації . 

Підсумковий контроль здійснюється у формі складання 

заліку. До підсумкового контролю допускаються здобувачі 

освіти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою 

з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивченні 

модулів набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Студенту, який з поважної причини мав пропуски 

навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. 

Залік проводиться в письмовій формі, кожен варіант включає 

12 завдань, з них 8 – тестових (вибір однієї правильної 

відповіді), 4 – практичних (розгорнуті відповіді на питання), 

які дають можливість  об’єктивно оцінити рівень знань 

студента. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається за 

методикою накопичування балів за результатами поточного 



та підсумкового контролю знань. 

Оцінювання результатів навчання проводиться за 

національною шкалою (зараховано /не зараховано) та за 100-

бальною системою.  

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно   5 

 

зараховано 

82-89 В 

добре  4 

75-81 С 

64-74 D 

задовільно  3 

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

2 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

2 

не 

зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Відвідування навчальних занять обов'язкове, основні вимоги 

до здобувачів освіти: активність на практичних заняттях, 

відпрацювання пропущених занять, допуск до підсумкового 

контролю; дотримання правил академічної доброчесності: 

самостійне виконання навчальних і контрольних завдань; 

правильне цитування з посиланням на автора, посилання на 

джерела інформації. Зараховуються бали, набрані під час 

поточного опитування, самостійної роботи та бали 

підсумкового контролю. Здобувачі освіти зобов’язані 

дотримуватися термінів виконання всіх видів робіт, 

передбачених курсом. 

Навчальні заняття проводяться в навчальних кабінетах, 

обладнаних мультимедійними проєкторами; в закладі 

забезпечено необмежений вільний доступ до інформаційних 

ресурсів.  

При дистанційній або змішаній формах навчання  

використовується інструментарій платформи Google 

Classroom  

Навчальні ресурси: презентації лекцій, плани практичних 

занять, методичні вказівки та практичні рекомендації до 

виконання завдань на сторінці курсу в Google Classroom, 



методичні рекомендації до підготовки і захисту творчих 

проєктів, виконання індивідуальних завдань і самостійної 

роботи. 

Базова література 

навчальної дисципліни та 

інші інформаційні ресурси 

Базова література: 

1. Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення. Київ, 2006. 

– 556 с. 

2. Дудка О. О., Шевелєва Л. А. Українська мова: 

Комплексний довідник Харків, 2011. – 384 с. 

3. Єрмоленко С.Я. Довідник з культури мови. Київ, 2005. 

– 399 с. 

4. Коваль Г.П., Захарчук З.О. Практикум з виразного 

читання Тернопіль, 2014. – 124 с. 

5. Мацько Л.І. Культура української фахової мови. Київ, 

2007. – 361 с. 

6. Пентилюк М. І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове 

спілкування та культура мовлення Київ, 2019. – 224 с. 

7. Пономарів О. Д. Культура слова. Мовностилістичні 

поради Київ, 2011. – 272 с. 

8. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для 

кожного. Київ, 2013. – 359 с. 

9. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Київ, 

2004. – 214 с.  

Допоміжна література: 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і 

правильно говорити. – Львів : Світ, 1994. – 214 с. 

2. Антонечко - Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К,: 

Либідь, 1991. – 69 с. 

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів,: 

Світ, 1990. – 132 с. 

4. Білоусенко П.І. та ін. Учіться висловлюватися, - К,: 

Рад школа,1990. – 144 с. 

5. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура 

української мови.— Львів: Світ, 2003. – 215 с. 

6. Бибик С. П. Усна літературна мова в українській 

культурі повсякдення. – Ніжин «Видавництво «Аспект- 

Поліграф», 2013. – 589 с. 

7. Сербенська О. Культура усного мовлення. — Київ, 

2004. – 231 с. 

Інформаційні ресурси 

1. www.novamova.com.ua 

2. mova.kreschatic.kiev.ua 

3. www.arkas-proswita.iatp.org.ua 

4. litopys.narod.ru/ukrmova/um113.htm 

5. litopys.kiev.ua 

6. bpapers.iatp.org.ua/?chapter=Style 

7. www.ji.lviv.ua 

8. www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category 

9. historydocs.narod.ru/ukr.htm 

10. www.amlogos.com/ukrainian/international_about.shtml  

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category

