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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “ Українcька мова та ділове спілкування в 

органах влади” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки  

___ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти_________  

спеціальності __281 «Публічне управління та адміністрування»__ 

освітня програма       Публічне управління 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни –  підвищення рівня 

загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності 

студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, 

розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на 

належному мовному рівні; формування риторичної особистості майбутнього 

державного службовця й управлінця, тобто вироблення і закріплення такої 

важливої професійної компетенції, як висока культура ділової комунікації, що 

передбачає досконалу мовленнєву культуру, уміння будувати і структурувати 

ділові відносини так, щоб досягти ефективності і мети в усіх видах та формах 

управлінської діяльності. 

  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

 

- сформувати чітке й правильне розуміння ролі державної мови в 

управлінській діяльності; 

- забезпечити досконале володіння нормами сучасної української 

літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення; 

- виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у 

спілкуванні; 

- розвивати творче мислення студентів; 

- виховувати повагу до української літературної мови, мовних традицій; 

- сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування та 

перекладу наукових текстів; 

- подати знання з основ класичної і сучасної риторики (неориторики) як 

науки про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на переконання, на 

досягнення цілей у процесі мовної комунікації; 

- сформувати у студентів розуміння культури ділового спілкування як 

високого рівня уміння спілкуватися в діловому світі; 



- виробити стійкі навички використання вербальних і невербальних 

засобів спілкування; 

- виробити уміння й навички продукувати інформацію різного типу 

відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі майбутньої 

роботи на державній службі; 

- відповідно до головних принципів існування Європейського 

адміністративного простору сформувати у студентів навички і вміння вести 

бесіду, переговори, дискусію, полеміку; демонструвати культуру ведення спору.  

 

Результати вивчення дисципліни дозволять сформувати ряд відповідних 

професійних і особистісних компетенцій: 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

 
ФК 1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

ФК 3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки.  

ФК 8. Здатність готувати проєкти управлінських рішень та їх 

впроваджувати. 

ФК 13. Здатність використовувати знання, уміння й практичні навички з 

питань соціально-трудових відносин, нормування та організації праці для 

підвищення мотивації та ефективності управління персоналом в органах 

публічної влади, забезпечення розвитку його потенціалу. 

ФК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

ФК 19. Здатність організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

 



1.3. Кількість кредитів:  5  кредитів; 

 

1.4. Загальна кількість годин:  денна форма навчання – 150 год.; 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов ’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й,  1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

32 год. 6  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. 10  год. 

Лабораторні заняття 

- год.  - год. 

Самостійна робота 

86 год. 134 год. 

Індивідуальні завдання  

- год. - год. 

 

1.6. Заплановані програмні результати навчання 

 

ПРН 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування 

українською мовою.  

ПРН 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування.  

ПРН 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері 

публічного управління та адміністрування.  

ПРН 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

ПРН 21. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН 24. Використовувати знання про організацію діяльності органів 

публічно влади, забезпечення людського розвитку, формування і розвиток 

управлінського потенціалу фахівців. 

ПРН 25. Демонструвати навички ефективного спілкування та взаємодії. 

 

 



2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ДЕРЖАВНА МОВА 

УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ Й СУЧАСНІСТЬ 

 

Тема 1. УКРАЇНСЬКА МОВА – ДЕРЖАВНА МОВА В УКРАЇНІ 

1. Державні правові документи про розвиток і функціонування 

української мови 

2. Становлення української літературної мови. Територіальні діалекти 

3. Мова й мовлення. Якості культури мовлення 

 

Тема 2. УНОРМОВАНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

1. Український правопис: традиція й сучасність 

2. Типи мовних норм 

3. Причини порушення норм 

4. Джерела мовної нормативістики. Український правопис 1990 року. 

 

Змістовий модуль 2. ОРФОЕПІЧНІ Й ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

 

Тема 3. ЛІТЕРАТУРНА ВИМОВА 

1. Орфоепічні норми української мови 

2. Особливості наголошування в українській мові 

3. Інтерференційні явища в усному мовленні 

 

Тема 4. УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ 

1. Принципи українського правопису  

2. Особливості сучасного українського правопису 

3. Уживання великої літери 

 

Тема 5. УЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА Й АПОСТРОФА 

1. Уживання м’якого знака 

2. Поняття про діакритичні знаки 

3. Уживання апострофа  

 

Тема 6. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ ЧАСТИН СЛОВА 

1. Основні правила переносу слів і знаків  

2. Спрощення у групах приголосних  

3. Подовження звуків і подвоєння букв  



4. Правопис найуживаніших префіксів і суфіксів 

5. Правопис складних і складноскорочених слів 

 

Тема 7. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ І ВІДТВОРЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ. ЗМІНИ 

ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ 

1. Поняття про чергування 

2. Чергування голосних 

3. Чергування приголосних 

4. Зміни приголосних перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) 

5. Зміни суфіксів -цьк-, -ськ- перед -ин-  

6. Зміни звуків при творенні вищого ступеня порівняння прикметників і 

прислівників  

7. Чергування як засіб милозвучності 

 

Тема 8. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ  

1. Ознаки слів іншомовного походження  

2. Букви и, і, ї у власних і загальних назвах іншомовного походження  

3. М’який знак, апостроф, подвоєння букв на позначення приголосних у 

словах іншомовного походження  

4. Визначення роду незмінюваних іменників  

 

Тема 9. ПРАВОПИС УКРАЇНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПРІЗВИЩ ТА 

ІМЕН ПО БАТЬКОВІ  

1. Загальні правила написання українських прізвищ  

2. Принципи орфографічного освоєння слов’янських власних назв  

3. Написання російських прізвищ і географічних назв українською мовою  

4. Творення та правопис імен по батькові  

 

Змістовий модуль 3. МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

 

Тема 10. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИХ ЧАСТИН МОВИ 

1. Поняття про іменні частини мови  

2. Особливості відмінювання іменників  

3. Закінчення прикметників твердої та м’якої груп  

4. Правопис і словозміна неозначених і заперечних займенників  

 

Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОПИСУ Й УЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ  



1. Відмінювання кількісних числівників  

2. Відмінювання порядкових числівників  

3. Особливості зв’язку числівників з іменниками  

4. Особливості поєднання числівниково-іменникових груп із дієсловами  

 

Тема 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОПИСУ ПРИСЛІВНИКІВ  

1. Прислівник як атрибут ознакових слів 

2. Написання прислівників разом і через дефіс. 

3. Особливості правопису сполук із прислівниковим значенням 

 

Тема 13. ТВОРЕННЯ Й ПРАВОПИС ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ 

1. Особові закінчення дієслів І та ІІ дієвідмін  

2. Творення форм майбутнього часу  

3. Правопис дієслів умовного та наказового способів  

4. Творення й уживання дієприкметників і безособових форм дієслів на -но, -

то 

5. Творення й уживання дієприслівників  

 

Тема 14. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТА НАПИСАННЯ СЛУЖБОВИХ 

ЧАСТИН МОВИ  

1. Поняття про службові слова  

2. Уживання прийменників із різними відмінками  

3. Правопис частки не з самостійними словами  

4. Значення та правопис сурядних і підрядних сполучників  

 

Змістовий модуль 4. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. ТЕКСТ ЯК ЯВИЩЕ 

МОВЛЕННЄВОГО РІВНЯ 

 

Тема 15. ПУНКТУАЦІЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ  

1. Загальні відомості про речення  

2. Поняття про розділові знаки  

3. Тире між групою підмета та групою присудка  

4. Розділові знаки при однорідних членах речення  

5. Розділові знаки при відокремлених членах речення  

6. Розділові знаки при звертаннях  

7. Розділові знаки при вставних і вставлених словах, словосполученнях і 

реченнях  

 



Тема 16. ПУНКТУАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ  

1. Поняття про складне речення  

2. Розділові знаки у складносурядних і складнопідрядних реченнях  

3. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні  

 

Тема 17. ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ  

1. Розділові знаки при прямій мові  

2. Передача прямої мови непрямою  

3. Розділові знаки при цитатах  

 

Тема 18. ТЕКСТ ЯК МОВЛЕННЄВА ОДИНИЦЯ 

1. Поняття про текст і його ознаки. 

2. Форми існування тексту  

3. Монолог і діалог як різновиди мовленнєвої діяльності 

 

 

Змістовий модуль 5. РИТОРИКА ЯК НАУКА І СОЦІАЛЬНЕ 

ЯВИЩЕ. РОЗДІЛИ, ЗАКОНИ РИТОРИКИ 

 

Тема 19. РИТОРИКА ЯК НАУКА. НЕОРИТОРИКА. ПРЕДМЕТ І 

ЗАВДАННЯ РИТОРИКИ 

1. Предмет, мета і завдання риторики, структура модуля. 

2. Зв’язок риторики з іншими науками і дисциплінами. 

3. Неориторика (ділове ораторське мистецтво) як наука про 

переконливе й ефективне мовлення в різних ситуаціях ділового 

спілкування. 

 

Тема 20. ОРАТОР І ВИМОГИ ДО НЬОГО 

1. Оратор і вимоги до нього. 

2. Ораторські уміння й навички. 

3. Класичні та сучасні зразки ораторського мистецтва. 

 

Тема 21. КУЛЬТУРА І ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ ОРАТОРА 

1. Культура мовлення оратора. 

2. Техніка мовлення оратора. 

3. Технічні прийоми з постановки голосу, дихання, укладання 

партитури тексту. 

 

Тема 22. РИТОРИКА: ВІД ДЖЕРЕЛ ДО СУЧАСНОСТІ 



1. Причини і умови виникнення  риторики в Давній Греції. Видатні 

ритори і оратори Давньої Греції: Перікл, Клеон, Корак, Лісій , Горгій, Сократ, 

Платон, Арістотель, Демосфен. 

2. Риторика Давнього Риму. Риторика  Цицерона. Учення Цицерона 

про оратора. Школа Квінтіліана. 

3. Гомілетика – риторика християнської проповіді. 

4. Риторика епох Середньовіччя та Відродження. 

 

Тема 23.  ВІТЧИЗНЯНА РИТОРИКА 

1. Витоки давньої української риторики.  

2. Гомілетичне красномовство митрополита Іларіона. 

3. Риторична наука Володимира Мономаха. 

4. Повчання, послання єпископа Кирила Туровського. 

5. Українське ораторське мистецтво Івана Вишенського, Петра 

Могили, Іоникія Галятовського, Феофана Прокоповича, Г.С.Сковороди. 

6. Неориторика сучасного етапу розвитку демократичної України. 

 

 

Змістовий модуль 6. ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП (ПРОМОВА). ВИДИ І 

ЖАНРИ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ 

 

Тема 24.  ВИДИ І ЖАНРИ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

1. Види промов за метою. 

2. Характеристика інформаційної промови і її різновидів. 

3. Характеристика агітаційної промови. 

4. Характеристика розважальної промови. 

5. Загальні правила підготовки до публічного виступу. 

 

Тема 25. ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ОРАТОРСЬКОЇ ПРОМОВИ 

1. Композиція промови. 

2. Складові елементи композиції промови 

3. Характерні особливості преамбули (вступу), головної частини, 

висновків. 

4. Стратегія оратора, її структура. 

5. Тактика оратора: принципи, способи, прийоми. 

6. Доказ у публічному виступі: поняття, структура та основні види 

доказу (доведення) в публічному виступі; правила і помилки у 

висуненні тези, аргументації та демонстрації. 

 

Тема 26. МЕТОДИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 



1. Характеристика індуктивного методу. 

2. Характеристика дедуктивного методу. 

3. Характеристика методу аналогії. 

4. Характеристика концентричного й ступінчастого методів. 

5. Історичний метод і доцільність його використання в різних видах 

інформаційних промов. 

6. Тактика підготовки оратора до публічного виступу. 

 

Тема 27.  СУТНІСТЬ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ  

1. Основні характеристики ділового спілкування. 

2.  Культура ділового спілкування і її компоненти. 

3.  Ділова етика й діловий етикет. 

4.  Мовна етика й мовленнєвий етикет. 

 

Тема 28.  ЗАКОНИ СПІЛКУВАННЯ 

1. Сутність законів і правил спілкування. 

2. Характеристика закону дзеркального розвитку комунікації, закону 

прогресивного зростання нетерпіння слухачів, закону зниження рівня 

інтелекту аудиторії. 

3. Сутність закону ритму спілкування. 

4. Сутність законів: притягування критики, прискорення поширення 

негативної інформації, спотворення інформації. 

5. Сутність закону емоційного зараження й закону емоційного 

пригнічення логіки. 

 

Тема 29. ТИПИ ВІДНОСИН,  РЕГЛАМЕНТОВАНІСТЬ ТА ЕТАПИ 

ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

1. Сутність понять відносини, регламентованість та етапи ділового 

спілкування. 

2.  Етапи ділового спілкування і їх характеристика. 

3. Умови ефективної мовленнєвої комунікації. 

4. Психологічні основи й принципи, національні особливості та 

гендерні аспекти ділового спілкування. 

 

Змістовий модуль 7. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ДІЛОВОЇ 

ЛЮДИНИ. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ 

 

Тема 30.  СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ 

1. Образність мови: зміст і засоби її створення. Мовні тропи і мовні 

фігури як засоби виразності й образності мови оратора.  



2. Інтонація, інтонаційно виразні засоби мовлення. 

3. Логіко-інтонаційний аналіз промови. 

 

Тема 31.  ЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

1. Закони логіки і їх характеристика. Аналогійна аргументація. 

2. Поняття правильної логічної і семантичної організації промови. 

3. Мовленнєві девіації і причини, що їх зумовлюють. 

 

Тема 32. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ  В ДІЛОВОМУ 

СПІЛКУВАННІ 

1. Характеристика невербальних (паралінгвальних) засобів 

спілкування і їх аксіологічної основи. 

2. Національні особливості невербальних засобів спілкування. 

3. Фонаційні засоби і їх характеристика. 

4. Кінетичні засоби спілкування і їх характеристика. 

5. Проксемічні засоби і їх характеристика. 

 

Змістовий модуль 8. КУЛЬТУРА ВЕДЕННЯ СПОРУ 

 

Тема 33. ПОНЯТТЯ СПОРУ І ЙОГО ВИДИ 

1. Характеристика дискусії, дебатів, полеміки. 

2. Основні вимоги  культури спору. 

3. Правила поведінки учасників спору. 

 

Тема 34. ПОЛЕМІЧНІ ЗАСОБИ І ПРИЙОМИ 

1. Характеристика полемічних засобів і прийомів. 

2. Сутність доказів, статистичних даних. 

3. Спростування й критика доводів опонента. 

4. Використання   перифраз та евфемізмів в ідеологічних спорах. 

5. Пейоративні вислови, «лозунгові слова», «пусті формули» в спорах. 

6. Невербальні прийоми в  спорах. 

 

Тема 35. «ЧОРНА» РИТОРИКА. РИТОРИКА МАНІПУЛЯЦІЇ. 

 

1. Поняття «чорної» риторики. 

2. Сучасні прийоми маніпулювання свідомістю громадян. 

3. Дозволені та недозволені прийоми маніпулювання в публічній 

комунікації. 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усього у тому числі 

л п,с лаб. інд. с.р.  л п,с лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Українська мова як державна мова України:  

історія й сучасність 

Тема 1. Українська мова – 

державна мова в Україні 

5  

2 

 

- 

- - 2 
 1    3 

Тема 2. Унормованість 

української мови 

4 2  

1 

- - 2 
 1    3 

Разом за змістовим 

модулем 1 

9 4 1 - - 4 
      

Змістовий модуль 2. Орфоепічні й орфографічні норми  

сучасної української літературної мови 

Тема 3. Українська 

літературна вимова 

6 1 1 - - 4 
     3 

Тема 4. Український 

правопис. Уживання 

великої букви 

4 1 1 - - 2 

  1   3 

Тема 5. Уживання 

м’якого знака й 

апострофа 

4 1 1 - - 2 

     3 

Тема 6. Особливості 

написання частин слова 

4 1 1 

 

- - 2 
  1   3 

Тема 7. Чергування звуків 

і відтворення їх на 

письмі. Зміни 

приголосних при 

словотворенні 

4 1 1 - - 2 

     3 

Тема 8. Особливості 

написання слів 

іншомовного походження 

4 1 1 - - 2 

  1   3 

Тема 9. Правопис 

українських і 

слов’янських прізвищ та 

імен по батькові 

5 1 - - - 4 

     3 

Разом за змістовим 

модулем 2 

31 7 6 - - 18 
      

Змістовий модуль 3. Морфологічні норми сучасної української літературної мови 

Тема 10. Словозміна 

іменних частин мови 

4 1 1 - - 2 
 1 1   3 

Тема 11. Особливості 

правопису й уживання 

числівників  

5 - 1 - - 4 

  1   3 

Тема 12 Особливості 

правопису прислівників 

3 - 1 - - 2 
     3 



Тема 13. Творення й 

правопис дієслівних форм 

5 2 1 - - 2 
     3 

Тема 14. Особливості 

вживання та написання 

службових частин мови 

5 2 1 - - 2 

     3 

Разом за змістовим 

модулем 3 

22 5 5 - - 12 
      

Змістовий модуль 4. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Текст як явище 

мовленнєвого рівня 

Тема 15. Пунктуація 

простого речення  

6 1 1 - - 4 
     4 

Тема 16. Пунктуація 

складного речення 

6 1 1 - - 4 
  1   4 

Тема 17. Засоби передачі 

чужого мовлення 

3 - 1 - - 2 
     3 

Тема 18. Текст як 

мовленнєва одиниця 

5 - 1 - - 4 
     3 

Разом за змістовим 

модулем 4 

20 2 4 - - 14 
      

Змістовий модуль 5. Риторика як наука і соціальне явище. Розділи, закони риторики 

Тема 19. Риторика як 

наука. Неориторика. 

Предмет і завдання 

риторики. 

2 1 1 - - 2 

     4 

Тема 20. Оратор і 

вимоги до нього 

2   - - 2 
  1   4 

Тема 21. Культура і 

техніка мовлення 

оратора 

5  

1 

 - - 4 

  1   4 

Тема 22. Риторика: від 

джерел до сучасності 

2   

1 

- - 1 
     4 

Тема 23. Вітчизняна 

риторика 

2 1  - - 1 
     3 

Разом за змістовим 

модулем 5 

13 3 2 - - 10 
      

Змістовий модуль 6. Публічний виступ (промова). Види і жанри публічних виступів 

Тема 24. Види і жанри 

сучасного публічного 

мовлення. 

3 - 2 

 

- - 1 

 1    4 

Тема 25. Правила 

підготовки ораторської 

промови. 

4 2  - - 2 

 1    4 

Тема 26. Методи подачі 

інформаційного 

матеріалу. 

1 -  - - 1 

     3 

Тема 27. Ділова 

риторика (неориторика) і 

культура ділового 

спілкування 

5 1 2 

 

- - 2 

  1   3 

Тема 28.Закони 

спілкування. 

2 -  - - 2 
     4 



Тема 29. Типи відносин, 

регламентованість та 

етапи ділового 

спілкування. 

2 -  - - 2 

  1   3 

Разом за змістовим 

модулем 6 

17 3 4 - - 10 
      

Змістовий модуль 7. Культура мовлення ділової людини. Засоби спілкування 

Тема 30. Сутність 

емоційної культури 

ділової людини. Засоби 

спілкування. 

2 - - - - 2 

 1    3 

Тема 31. Логічні основи 

мовленнєвої діяльності. 

6 2 2 - - 2 
     3 

Тема 32. Невербальні 

засоби комунікації в 

діловому спілкуванні. 

8 2 2 - - 4 

     3 

Разом за змістовим 

модулем 7 

16 4 4 - - 8 
      

Змістовий модуль 8. Культура ведення спору 

Тема 33. Поняття спору і 

його види 

6 2 2 - - 2 
     3 

Тема 34. Полемічні 

засоби і прийоми 

4   - - 4 
     3 

Тема 35. «Чорна» 

риторика. Риторика 

маніпуляції. 

8 2 2 - - 4 

     3 

Разом за змістовим 

модулем 8 

18 4 4 - - 10 
      

Усього, годин 150 32 32 - - 86 150 6 10   134 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 
1 Українська мова – державна мова в Україні 1  
2 Унормованість української мови 1  

3 Українська літературна вимова 1  

4 Український правопис. Уживання великої букви 1 1 

5 Уживання м’якого знака й апострофа 1  

6 Особливості написання частин слова 1 1 

7 Чергування звуків і відтворення їх на письмі. Зміни приголосних 

при словотворенні 

1 

 

8 Особливості написання слів іншомовного походження 1 1 

9 Правопис українських і слов’янських прізвищ та імен по батькові 1 1 

10 Словозміна іменних частин мови 1  

11 Особливості правопису й уживання числівників 1 1 

12 Особливості правопису прислівників 1  

13 Творення й правопис дієслівних форм 2  

14 Особливості вживання та написання службових частин мови 2  



15 Пунктуація простого речення 1  

16 Пунктуація складного речення 1 1 

17 Засоби передачі чужого мовлення 1  

18 Текст як мовленнєва одиниця 1  

19 Риторика як наука. Неориторика. Предмет і завдання риторики. 

Оратор і вимоги до нього. 

Культура і техніка мовлення оратора. 

2 

 

1 

20 Риторика: від джерел до сучасності. Вітчизняна риторика. 1  

21 Види і жанри сучасного публічного мовлення. Правила 

підготовки ораторської промови. 

Методи подачі інформаційного матеріалу. 

2 

 

1 

22 Ділова риторика (неориторика) і культура ділового спілкування. 

Закони спілкування. Логічні основи мовленнєвої діяльності. 

2 

 1 

23 Типи відносин, регламентованість та етапи ділового 

спілкування. 

1 

1 

24 Сутність емоційної культури ділової людини. Засоби 

спілкування. Невербальні засоби комунікації в діловому 

спілкуванні 

2 

 
25 Поняття спору і його види. Полемічні засоби і прийоми. «Чорна» 

риторика. Риторика маніпуляції. 

2 

  

26 Разом  32 10 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Українська мова – державна мова в Україні 2 
 

2 Унормованість української мови 4 4 

3 Українська літературна вимова 4 4 

4 Український правопис. Уживання великої букви 2 5 

5 Уживання м’якого знака й апострофа 2 5 

6 Особливості написання частин слова 2 5 

7 Чергування звуків і відтворення їх на письмі. Зміни приголосних при 

словотворенні 

2 5 

8 Особливості написання слів іншомовного походження 4 5 

9 Правопис українських і слов’янських прізвищ та імен по батькові 4 5 

10 Словозміна іменних частин мови 4 5 

11 Особливості правопису й уживання числівників 4 5 

12 Особливості правопису прислівників 2 5 

13 Творення й правопис дієслівних форм 2 5 

14 Особливості вживання та написання службових частин мови 2 5 

15 Пунктуація простого речення 4 5 

16 Пунктуація складного речення 4 5 

17 Засоби передачі чужого мовлення 2 4 



18 Текст як мовленнєва одиниця 4 4 

19 Риторичний ідеал. Образ оратора у творах Арістотеля, Цицерона. 2 5 

20 Історія і досвід давньогрецької і давньоримської риторик. 2 5 

21 Риторика і ритори Києво-Могилянської академії. Гомілетика 

Іоникія Галятовського, риторична система Феофана Прокоповича. 

2 5 

22 Риторика в сучасних засобах масової інформації: мовні фігури, 

тропи, логіка, девіації мовленнєві й логічні.  

4 5 

23 Інвенція і диспозиція. Основні етапи підготовки ораторської 

промови. 

4 

4 

24 Елокуція й елоквенція. Техніка промови і культура оратора. 

Виразні засоби і прийоми риторики 

4 

4 

25 Риторичний імідж сучасної ділової людини. Дрескод і мода. 4 5 

26 Закони і правила спілкування. Дотримання їх у проведенні ділових 

бесід. 

2 5 

27 Національні особливості ділового спілкування: американська, 

французька, німецька, шведська, арабська, далекосхідна, 

українська культури. 

4 5 

28 Основи ділового етикету і протоколу: знайомство, представлення, 

вітання; подарунки; квітковий етикет; етикет керівника; етикет 

телефонного спілкування. 

4 5 

29 Разом  86 134 

 

6. Методи навчання 

У процесі роботи передбачено використання таких методів навчання: 

- пояснювально-ілюстративного (для викладу нового матеріалу, 

поширення уявлень студентів мовні явища та факти й мовленнєву діяльність); 

- репродуктивного (для забезпечення зворотного зв’язку зі студентами в 

процесі сприйняття ними нового матеріалу); 

- проблемного (для активізації пошукової діяльності студентів при 

вирішенні ними складних правописних моментів і ситуацій у процесі фахової 

комунікації); 

- евристичного (для активізації креативної діяльності студентів у процесі 

роботи над словом); 

- програмованого (для забезпечення засвоєння студентами способів і видів 

діяльності з мовними й фаховими матеріалами в процесі створення наукових 

текстів, їх редагування); 

- дослідницького (для формування в студентів стійких умінь і навичок 

науково-дослідної роботи в процесі засвоєння мови за професійним 

спрямуванням); 

- інтерактивного (для вироблення в студентів умінь комунікувати в 

малих і великих групах на фахові теми, вести діалог, полілог у складних 

комунікативних ситуаціях). 

7. Методи контролю 



 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 

види аудиторних занять,  а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 

здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна», контрольні заходи включають: поточний та 

підсумковий контроль. 

Організація поточного контролю знань студентів денної форми навчання 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

- систематичність й активність роботи студентів впродовж семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни на практичних заняттях; 

- виконання завдання для самостійного опрацювання; 

- виконання тестових завдань протягом семестру. 

Оцінюванню підлягають відповіді, які надаються студентами в процесі 

експрес-контролю або під час обговорення питань. 

При контролі самостійної роботи оцінюванню підлягають роботи, виконані 

студентами при підготовці до практичних завдань, самостійне опрацювання 

окремих питань дисципліни.  

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється 

у формі перевірки виконаної студентом індивідуальної роботи, а також 

відповідей на питання тестів, запропонованих на практичних заняттях.  

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних занять, оцінюється сумою набраних балів. Оцінювання слухачів за 

кожним розділом курсу дозволяє перевірити засвоєння визначеної частини 

курсу і   є однією із складових загального поточного контролю.  

9. Схема нарахування балів 

 

для денної форми навчання 

Поточний контроль, самостійна робота Сум

а 

Змістовні модулі    

Контрольн

а робота , 

передбачен

а навч. 

планом 

ЗМ 1 

Т 1-2 

ЗМ 2 

Т 3-9 

ЗМ 3 

Т 10-14 

ЗМ 4 

Т 15-18 

ЗМ 5 

Т 19-23 

ЗМ 6 

Т 24-29 

ЗМ 7 

Т 30-32 

ЗМ 8 

Т 33-35 

 30 100 

4 14 10 8 10 12 6 6 

Т1, Т2 ...  – теми змістовних розділів 

 



для заочної форми навчання 

Поточний контроль, самостійна робота Сум

а 

Змістовні модулі    

Контрольн

а робота , 

передбачен

а навч. 

планом 

ЗМ 1 

Т 1-2 

ЗМ 2 

Т 3-9 

ЗМ 3 

Т 10-14 

ЗМ 4 

Т 15-18 

ЗМ 5 

Т 19-23 

ЗМ 6 

Т 24-29 

ЗМ 7 

Т 30-32 

ЗМ 8 

Т 33-35 

 30 100 

4 14 10 8 10 12 6 6 

Т1, Т2 ...  – теми змістовних розділів 

 

Схема нарахування балів однакова  для денної та заочної форми навчання. 

 

10.Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 

Вивчення курсу супроводжується проведенням поточного та підсумкового 

контролю за якістю отриманих здобувачами знань. 

Для здобувачів денного відділення 

У якості поточного контролю передбачено оцінювання самостійної роботи. 

Протягом вивчення курсу студенти денної форми навчання виконують 

контрольну роботу, яка оцінюється у 30 балів, що розподіляються на 28 балів за 

зміст та 2 за своєчасність виконання роботи. 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи  

Показник, 

що 

оцінюється  

Критерії оцінювання 

Своєчасні

сть 

0-2 

Контрольна робота складена у встановлений викладачем 

термін. У разі складання роботи після встановленого терміну 

бали за своєчасність не виставляються. 

Зміст 

роботи 

0-28 

- самостійність виконання; 

- грамотність і коректність інтерпретації результатів та 

висновків; 

- відповідність формальним критеріям (структура, 

послідовність та логічність, обґрунтованість аргументації та 

висновків, грамотність, якість оформлення тощо). 



 

Для здобувачів заочного відділення 

Студенти заочної форми навчання протягом вивчення курсу виконують одну 

контрольну роботу. Контрольна робота оцінюються у 30 балів, які 

розподіляються на 28 балів за зміст та 2 за своєчасність виконання роботи. 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи  

Показник, 

що 

оцінюється  

Критерії оцінювання 

Своєчасні

сть 

0-2 

Контрольна робота складена у встановлений викладачем 

термін. У разі складання роботи після встановленого терміну 

бали за своєчасність не виставляються. 

Зміст 

роботи 

0-28 

- самостійність виконання; 

- грамотність і коректність інтерпретації результатів та 

висновків; 

- відповідність формальним критеріям (структура, 

послідовність та логічність, обґрунтованість аргументації та 

висновків, грамотність, якість оформлення тощо). 

 

 

Шкала оцінювання знань 

 

Набрані бали Чотирирівнева шкала 
оцінювання Дворівнева шкала оцінювання 

1-49  незадовільно  не зараховано 

50-69  задовільно 

зараховано 70-89  добре 

90-100 відмінно 

 

11. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Гамова Г.І., Ковальова Т.В. Ділова українська мова й культура 

мовлення: навч.посіб. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 92 с.  

2. Редін П. О. Практичний курс української мови : [навч. посіб.] 

/ П. О. Редін. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 200 с. 

3. Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення: 

навч.посіб. – Харків, 1997. – 105 с.  

4. Мацько Л.І. та ін. Культура української фахової мови: 

навч.посіб. – К.: Академія, 2007. – 360 с. 

5. Український правопис: нова редакція. – К, 2019.   



 

Допоміжна 
1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Г. Й. 

Волкотруб. – К. : МАУП, 2002. – 208 с. 

2. Гуць М. В.Українська мова в професійному спілкуванні : 

навч. посіб. / М. В. Гуць, І. І. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнародна 

агенція «Bee Zone», 2004– 336 с. 

3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ 

ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 

4. Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. 

С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. – К. : Довіра, 2000. –169 с. 

5. Мацюк З. О. Українська мова професійного спрямування : 

навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – К. : Каравела, 2005. 

6. Посмітна В. В. Українська мова професійного спрямування : 

навч. посіб. / В. В. Посмітна. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 147 с.  

7. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : 

навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. / О. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 

240 с. 

8. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням 

: підруч. – 3-тє вид., виправ. і доп. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : 

Алерта, 2012. – 696 с 
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URL:http://nbuv.gov.ua/portal. – Назва з титул. екрану.  

3. Діловодство в Україні [Електронний ресурс] : Сайт про діловодство в 

Україні. – URL:https://dilovodstvo.wordpress.com/. – Назва з титул. екрану. 

4.  Український правопис 2019  // URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019 
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