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Курс дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 

укладено з урахуванням фахової спрямованості навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона передбачає виклад основних 

теоретичних положень про суть та функції мови, стан і статус 

української мови сьогодні, походження та історію розвитку української 

літературної мови, а також особливості функціонально-стилістичних 

різновидів української літературної мови (наукового та офіційно-

ділового стилів), які співвіднесені з поняттям українська мова за 

професійним спрямуванням, висвітлює специфіку усної та писемної 

форм їх реалізації. Характеристика усного професійного мовлення 

пов’язана з виділення основних орфоепічних та акцентуаційних 

правил, видів, форм і жанрів усного професійного мовлення. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» є 

завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 026 

Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) 

для освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і 

кіно», першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в І 

семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням» є ознайомити з особливостями реалізації 

системи і структури сучасної української літературної мови в різних 

видах і жанрах усного та писемного професійного мовлення; 

сформувати засобами української мови лінгвістичну основу для 

виконання професійної діяльності. Завдання навчальної дисципліни є 

навчити правильно визначати роль і місце державної української мови 

в майбутній професійній діяльності; удосконалити практичні навички 

володіння усною та писемною формами сучасної української 

професійної мови; підвищити загальний рівень культури українського 

мовлення студентів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової 
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комунікації: навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – 2-ге вид., доповн. і переробл. 

– К.: АртЕк, 2002. – 208 с. 

2. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : 

навч. посібник / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 

624 с. 

3. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. 

посіб. / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнар. агенція 

«BeeZone», 2004. – 336 с. 

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

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

ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 

5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручн. для вищих навч. 

закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., доповн. та переробл. – Х. : Весна, 

2011. – 400 с. 

6. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. 

Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с. 

7. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. 

– 4-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 352 с. 

8. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. – 

3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2000. 

– 248 с. 

9. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним 

спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : 

Алеута, 2010. – 696 с. 

Додаткова література:  

1. Антисуржик. Вчимось ввічливо поводитись і правильно говорити / 

[О. Сербенська, М. Білоус, Х. Дацишин та ін.] ; за заг. ред. О. 

Сербенської : навч. посібник. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 258 с. 

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / уклад. Я. Б. Тимошенко. – 

К. : Либідь, 1991. – 256 с. 

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

1990. – 232 с. 

4. Білоус М. П. Український мовленнєвий етикет М. П. Білоус // Мова і 

духовність нації. – К., 1992. – С. 164–199. 

5. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. Богдан. 

– К. : Рідна мова, 1998. – 476 с. 

6. Бугай Н. І. Український етикет : посібник для дітей та дорослих / Н. 

І. Бугай. – К. : Б-ка українця, 2000. – 264 с. 

7. Винницький В. М. Наголос в сучасній українській мові / В. М. 

Винницький. – К. : Рад. школа, 1984. – 160 с. 

8. Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – 

Дрогобич : Відродження, 1994. – 218 с. 

9. Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – 2-ге 

вид., розширене. – Львів, 2009. – 343 с. 

10. Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанівського. 

– К. : Либідь, 1990. – 304 с. 

11. Німчук В. В. Сучасні проблеми українського правопису / В. В. 

Німчук // Літературна Україна. – 2001. – 11 січ. – С. 7. 

12. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. – К. : 

Наша культура і наука, 2004. – 436 с. 

13. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. 

посібник / О. Пономарів. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Либідь, 2008. – 

240 с. 



14. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-

Винницький – Львів : Сполом, 2001. – 224 с. 

15. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Плющ. – К. : Вища 

школа, 2006. – 430 с. 

16. Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 

2001. – 400 с 

17. Томан І. Мистецтво говорити / пер. з чеськ. В. Романця. – 3-тє вид. 

– К. : Україна, 1996. – 269 с. 

18. Франко І. Двоязичність і дволичність // Літературно-науковий 

вісник. – Т. ХХХ. – Річн. 8. – Кн. 6. – Львів, 1905. – С. 231–244; або: 

Урок української. – 2003. – № 3. – С. 12–15. 

19. Читай і знай! : довід.-практикум з граматики та стилістики сучасної 

української мови / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. 

Симонова, Л. Ф. Ціпцюра. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2007. – 197 с. 

Інтернет-джерела. 

 

Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 годин 

практичних занять та 42 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати:  

- - специфіку усного українського професійного мовленя та 

елементи риторики; 

- - особливості лексики, фразеології, граматичних засобів 

української мови за фаховим спрямуванням; 

- - типи лексикографічних праць, специфіку фахових словників; 

- - норми сучасної української літературної мови та особливості їх 

реалізації в системі усного та писемного фахового мовлення; 

- - правила мовленнєвого етикету. 

Вміти: 

- використовувати знання орфоепічних та акцентуаційних правил, 

риторичних законів для реалізації різних жанрів усного професійного 

мовлення; 

- характеризувати словниковий склад української літературної мови, 

уживати лексичні засоби, фразеологічні одиниці у фаховому мовленні; 

- виявляти специфіку морфологічних форм та синтаксичних 

конструкцій української мови за фаховим спрямуванням; 

- використовувати лексикографічні джерела української мови 

відповідно до потреб професійного спілкування; 

- творити тексти в межах різних видів і жанрів усного та писемного 

фахового українського мовлення; 

- дотримуватися правил мовленнєвого етикету відповідно до ситуацій 

та тональностей фахового спілкування. 

Ключові слова Мова, українська мова за професійним спрямуванням, словниковий 

склад, фразеологія української мови, граматичні особливості 

української мови, культура писемного фахового мовлення, 

морфологічні норми, синтаксис професійного мовлення. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми  

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий Іспит в кінці семестру, 



контроль, форма тестовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

мовознавства, розуміння джерел української мови 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних сценок), 

дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до іспиту. 1. Лексичні норми. Терміни та їх використання у мові 

професійного спілкування. 

2. Фразеологія. Види фразеологізмів. 

3. Синоніми як спосіб досягнення точності та ясності в мовленні. 

4. Антоніми та омоніми. 

5. Вимоги до використання іншомовних слів у діловому мовленні. 

6. Типові помилки у вживанні паронімів. 



7. Абревіатури у діловій мові: вимоги до утворення і 

використання. 

8. Характеристика як документ. 

9. Нормативні аспекти іменника (рід, число, відмінок). 

10. Складні випадки відмінювання іменників (Кл. в., Р. в. одн. і мн.). 

11. Нормативні аспекти прикметника (групи прикметників за 

значенням, ступені порівняння прикметників). 

12. Стилістична роль займенників у діловому мовленні. 

13. Особливості відмінювання займенників. 

14. Правила використання числівників у мовленні. 

15. Відмінювання числівників та їх поєднання з іменниками. 

16. Специфіка вживання дієслівних форм у мовленні (п’ять форм 

дієслова та їх особливості). 

17. Службові частини мови та особливості їх вживання у мовленні 

(прийменник, сполучник, частка та вигук). 

18. Синтаксичні норми. Складні випадки керування. 

19. Складні випадки координації присудка з підметом. 

20. Однорідні члени речення у діловому мовленні. 

21. Функціональні стилі сучасної української мови (жанри 

реалізації, підстилі, сфери вживання, призначення, мовні засоби, 

ознаки). 

22. Науковий стиль, його різновиди. 

23. Художній стиль. 

24. Характеристика публіцистичного стилю. 

25. Офіційно-діловий стиль та його особливості. 

26. Конфесійний стиль. 

27. Правила відмінювання числівників різних розрядів (кількісних, 

порядкових). 

28. Поєднання числівників з іменниками. 

29. Чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні. 

30. Відмінювання українських та іншомовних прізвищ, імен і по 

батькові. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

 

 

 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 

тижд

ень / 

Мова як суспільне 

явище. Основні 

функції мови. 

лекція Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

  



2 год Українська мова 

професійного 

спілкування в аспекті 

теорії стилів та 

культури мовлення.  

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Гриценко Т. Б. 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням : навч. 

посібник / Т. Б. 

Гриценко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2010. 

– 624 с. 

Гуць М. В. Українська 

мова у професійному 

спілкуванні : навч. посіб. 

/ М. В. Гуць, І. Г. 

Олійник, І. П. Ющук. – 

К. : Міжнар. агенція 

«BeeZone», 2004. – 336 с. 

Іванишин В. Мова і нація 

/ В. Іванишин, Я. 

Радевич-Винницький. – 

Дрогобич : Відродження, 

1994. – 218 с. 

2 

тижд

ень / 

2 

год. 

Українська 

національна та 

літературна мова. 

Тенденції розвитку 

української 

літературної мови на 

сучасному етапі: 

 

лекція Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Мацько Л. І. Культура 

української фахової мови 

: навч. посіб. / Л. І. 

Мацько, Л. В. Кравець. – 

К. : ВЦ «Академія», 

2007. – 360 с. 

  

2 

тижд

ень / 

2 год 

1. Національна мова 

2. Діалект 

3. Літературна мова 

4. Основні ознаки 

літературної мови 

5. Види літературних 

мовних норм. 

практич-

не заняття 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Головащук С. І. 

Українське літературне 

слововживання : 

словник-довідник / С. І. 

Головащук. – К. : Вища 

школа, 1995. – 319 с. 

Іванишин В. Мова і нація 

/ В. Іванишин, Я. 

Радевич-Винницький. – 

Дрогобич : Відродження, 

1994. – 218 с. 

  

3 

тижд

ень / 

2 

год. 

Основні параметри 

функціональних 

стилів: 

• сфера 

вживання; 

практич-

не заняття 

Пономарів О. Культура 

слова: Мовностилістичні 

поради : навч. посібник / 

О. Пономарів. – 3-тє 

вид., стереотип. – К. : 

  



• призначення; 

• жанри 

реалізації; 

• загальні 

позамовні ознаки; 

• власне мовні 

особливості; 

• підстилі. 

Либідь, 2008. – 240 с. 

4 

тижд

ень / 

2 

год. 

Словниковий склад та 

фразеологія 

української мови за 

професійним 

спрямуванням. Вибір 

слова у мові 

професійного 

спілкування. Лексичні 

норми української 

мови за професійним 

спрямуванням. 

лекція Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

  

4 

тижд

ень / 

2 

год. 

Словниковий склад 

української 

літературної мови, 

загальна 

характеристика. Слова 

іншомовного 

походження у 

професійному 

мовленні, особливості 

їх вживання та 

функціонування. 

Абревіатури у 

професійному 

мовленні. Правила 

скорочування слів. 

практич-

не заняття 

Головащук С. І. 

Українське літературне 

слововживання : 

словник-довідник / С. І. 

Головащук. – К. : Вища 

школа, 1995. – 319 с. 

Калашник В. С. 

Українсько-російські 

паралелі: Труднощі 

перекладу / В. С. 

Калачник, Ж. В. Колоїд. 

– Х. : Прапор, 2003. – 

112 с. 

  

5 

тижд

ень / 

2 

год. 

Лексичні норми мови 

професійного 

спілкування. 

Загальна 

характеристика 

лексики сучасної 

української 

літературної мови 

лекція Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Головащук С. І. 

Українське літературне 

слововживання : 

словник-довідник / С. І. 

Головащук. – К. : Вища 

школа, 1995. – 319 с. 

  

6 

тижд

ень / 

2 

год. 

1. Правила при 

використанні 

запозиченої лексики. 

2. Дві групи лексики - 

загальновживана та 

лексика обмеженого 

вживання. 

3. Термін у системі 

професійного 

практич-

не заняття 

Головащук С. І. 

Українське літературне 

слововживання : 

словник-довідник / С. І. 

Головащук. – К. : Вища 

школа, 1995. – 319 с. 

Калашник В. С. 

Українсько-російські 

паралелі: Труднощі 

  



мовлення актора. перекладу / В. С. 

Калачник, Ж. В. Колоїд. 

– Х. : Прапор, 2003. – 

112 с. 

Словник іншомовних 

слів / уклад.: С. М. 

Морозов, Л. М. 

Шкарапута. – К. : Наук. 

думка, 2000. – 680 с. 

6 

тижд

ень / 

2 

год. 

Лексичні і 

фразеологічні засоби 

мови професійного 

спілкування.  

Синоніми, антоніми, 

омоніми, пароніми в 

професійному 

мовленні актора. 

Фразеологія 

української фахової 

мови. 

практич-

не заняття 

Читай і знай! : довід.-

практикум з граматики 

та стилістики сучасної 

української мови / Н. Я. 

Дзюбишина-Мельник, О. 

Я. Лаврінець, К. С. 

Симонова, Л. Ф. 

Ціпцюра. – К. : Вид. дім 

«Києво-Могилянська 

академія», 2007. – 197 с. 

Гринчишин Д. Г. 

Словник паронімів 

української мови / Д. Г. 

Гринчишин, О. А. 

Сербенська. – К. : Рад. 

школа, 1986. – 222 c. 

Демська О. Словник 

омонімів української 

мови / О. Демська, І. М. 

Кульчицький. – Львів : 

Фенікс, 1996. – 224 с. 

Полюга Л. М. Словник 

антонімів української 

мови / за ред. Л. С. 

Паламарчука. – 2-ге вид., 

допов. і випр. – К. : 

Довіра, 2004. – 275 с. 

Полюга Л. М. Словник 

українських синонімів і 

антонімів / Л. М. 

Полюга. – К. : Довіра, 

2007. – 576 с. 

Словник синонімів 

української мови : у 2 т. / 

А. А. Бурячок, Г. М. 

Гнатюк, С. І. Головащук 

та ін. – К. : Наук. думка, 

1999–2000. 

  

7 

тижд

ень / 

2 

год. 

Граматичні 

особливості 

української мови за 

професійним 

спрямуванням. 

Культура писемного 

фахового мовлення 

лекція Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Ющук, І. П. Українська 

мова : підручник / І. П. 

  



Ющук. – К. : Либідь, 

2004. – 640 с. 

8 

тижд

ень / 

2 

год. 

Іменник. Нормативні 

аспекти роду, числа та 

відмінкових форм 

іменників. 

 

практич-

не заняття 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Антисуржик. Вчимось 

ввічливо поводитись і 

правильно говорити / [О. 

Сербенська, М. Білоус, 

Х. Дацишин та ін.] ; за 

заг. ред. О. Сербенської : 

навч. посібник. – 2-ге 

вид., доповн. і переробл. 

– Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 258 с. 

Антоненко-Давидович Б. 

Як ми говоримо / уклад. 

Я. Б. Тимошенко. – К. : 

Либідь, 1991. – 256 с. 

  

8 

тижд

ень / 

2 

год. 

Прикметник. Місце 

прикметників різних 

лексико-граматичних 

розрядів (якісні, 

відносні, присвійні) у 

текстах професійного 

спрямування. 

Творення і вживання 

форм ступенів 

порівняння 

прикметників. 

практич-

не заняття 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Антисуржик. Вчимось 

ввічливо поводитись і 

правильно говорити / [О. 

Сербенська, М. Білоус, 

Х. Дацишин та ін.] ; за 

заг. ред. О. Сербенської : 

навч. посібник. – 2-ге 

вид., доповн. і переробл. 

– Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 258 с. 

Антоненко-Давидович Б. 

Як ми говоримо / уклад. 

Я. Б. Тимошенко. – К. : 

Либідь, 1991. – 256 с. 

  

9 

тижд

ень / 

2 год 

Числівник. 

Особливості 

словозміни 

числівників. 

Поєднання 

числівників з 

іменниками. Правила 

подання числівників у 

фахових текстах. 

практич-

не заняття 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Антисуржик. Вчимось 

ввічливо поводитись і 

правильно говорити / [О. 

Сербенська, М. Білоус, 

Х. Дацишин та ін.] ; за 

заг. ред. О. Сербенської : 

навч. посібник. – 2-ге 

вид., доповн. і переробл. 

– Львів : ЛНУ імені Івана 

  



Франка, 2011. – 258 с. 

Антоненко-Давидович Б. 

Як ми говоримо / уклад. 

Я. Б. Тимошенко. – К. : 

Либідь, 1991. – 256 с. 

10 

тижд

ень / 

2 

год. 

Займенник. Значення 

займенників різних 

розрядів (особові, 

зворотний, присвійні, 

означальні, питальні, 

відносні, заперечні, 

неозначені). 

Особливості 

вживання займенників 

у процесі ділового 

спілкування та в 

текстах професійного 

спрямування. 

практич-

не заняття 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Антисуржик. Вчимось 

ввічливо поводитись і 

правильно говорити / [О. 

Сербенська, М. Білоус, 

Х. Дацишин та ін.] ; за 

заг. ред. О. Сербенської : 

навч. посібник. – 2-ге 

вид., доповн. і переробл. 

– Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 258 с. 

Антоненко-Давидович Б. 

Як ми говоримо / уклад. 

Я. Б. Тимошенко. – К. : 

Либідь, 1991. – 256 с. 

  

10 

тижд

ень / 

2 

год. 

Дієслово. Основні 

форми дієслова 

(інфінітив, особово-

родові форми, 

дієприкметник, 

дієприслівник, форми 

на -но, -то), їх 

використання у 

професійному 

мовленні. Специфіка 

творення та вживання 

граматичних форм 

виду, стану, способу, 

часу, особово-родових 

форм у системі 

української мови за 

професійним 

спрямуванням. 

практич-

не заняття 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

Антисуржик. Вчимось 

ввічливо поводитись і 

правильно говорити / [О. 

Сербенська, М. Білоус, 

Х. Дацишин та ін.] ; за 

заг. ред. О. Сербенської : 

навч. посібник. – 2-ге 

вид., доповн. і переробл. 

– Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 258 с. 

Антоненко-Давидович Б. 

Як ми говоримо / уклад. 

Я. Б. Тимошенко. – К. : 

Либідь, 1991. – 256 с. 

  

11 

тижд

ень / 

2 

год. 

Синтаксичні 

особливості 

української мови за 

професійним 

спрямуванням. 

Особливості 

синтаксису 

лекція Пономарів О. Д. 

Стилістика сучасної 

української мови : 

підручник. – 3-тє вид., 

переробл. і доповн. – 

Тернопіль : Навч. книга - 

Богдан, 2000. – 248 с. 

  



професійного 

мовлення. 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

12 

тижд

ень / 

2 

год. 

Особливості 

синтаксису 

професійного 

мовлення. Порядок 

слів у реченні. 

Однорідні члени 

речення. Координація 

присудка з підметом. 

Керування як вид 

синтаксичного 

зв’язку. Складні 

випадки керування. 

практич-

не заняття 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

  

12 

тижд

ень / 

2 год 

Функції простого і 

складного речення в 

системі професійного 

мовлення. Синонімія 

синтаксичних 

конструкцій. Текст як 

об’єкт професійного 

мовлення. Модель і 

структура тексту. 

Редагування тексту 

професійного 

спрямування. 

практич-

не заняття 

Мацюк З.О. Українська 

мова професійного 

спілкування : навч. 

посіб. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2011. – 352 с. 

  

13 

тижд

ень / 

2 

год. 

Риторичні основи 

професійної 

комунікації.  

лекція Ботвина Н. В. 

Міжнародні культурні 

традиції: мова та етика 

ділової комунікації : 

навч. посіб. / Н. В. 

Ботвина. – 2-ге вид., 

доповн. і переробл. – К.: 

АртЕк, 2002. – 208 с. 

Загнітко А. П. 

Українське ділове 

мовлення: професійне і 

непрофесійне 

спілкування / А. П. 

Загнітко, І. Г. Данилюк. 

– Донецьк : ТОВ ВКФ 

«БАО», 2004. – 480 с. 

Культура фахового 

мовлення : навч. посіб. / 

за ред. Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Книги – XXI, 

2005. – 572 с. 

Мацько Л. І. Культура 

української фахової мови 

: навч. посіб. / Л. І. 

Мацько, Л. В. Кравець. – 

  



К. : ВЦ «Академія», 

2007. – 360 с. 

14 

тижд

ень / 

2 

год. 

Публічне і приватне 

мовлення у 

професійній 

діяльності людини. 

Риторичні вміння і 

навички – запорука 

успішного фахового 

мовлення. 

практич-

не заняття 

Антисуржик. Вчимось 

ввічливо поводитись і 

правильно говорити / [О. 

Сербенська, М. Білоус, 

Х. Дацишин та ін.] ; за 

заг. ред. О. Сербенської : 

навч. посібник. – 2-ге 

вид., доповн. і переробл. 

– Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 258 с. 

Антоненко-Давидович Б. 

Як ми говоримо / уклад. 

Я. Б. Тимошенко. – К. : 

Либідь, 1991. – 256 с. 

  

14 

тижд

ень / 

2 год 

Мистецтво оратора. 

Стратегії мовної 

поведінки. Культура 

ведення дискусії, 

полеміки, суперечки. 

Український 

мовленнєвий етикет у 

професійній сфері 

актора. 

практич-

не заняття  

Антисуржик. Вчимось 

ввічливо поводитись і 

правильно говорити / [О. 

Сербенська, М. Білоус, 

Х. Дацишин та ін.] ; за 

заг. ред. О. Сербенської : 

навч. посібник. – 2-ге 

вид., доповн. і переробл. 

– Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 258 с. 

Антоненко-Давидович Б. 

Як ми говоримо / уклад. 

Я. Б. Тимошенко. – К. : 

Либідь, 1991. – 256 с. 

  

15 

тижд

ень / 

2 

год. 

Культура писемного 

професійного 

мовлення. Сучасні 

ділові папери. Види 

наукових робіт. 

лекція Глущик С. В. Сучасні 

ділові папери : навч. 

посіб. для вищих та 

середніх спец. навч. 

закладів / С. В. Глущик, 

О. В. Дияк, С. В. 

Шевчук. – 3-тє вид., 

переробл. і доповн. – К.: 

А. С. К. , 2002. – 400 с. 

Коваль А. П. Науковий 

стиль сучасної 

української літературної 

мови: Структура тексту/ 

А. П. Коваль. – К. : Вид-

во Київ. ун-ту, 1970. – 

307 с. 

  

16 

тижд

ень / 

2 

год. 

Документ як основний 

вид офіційно-ділового 

мовлення, його 

функції. Класифікація 

документів. Основні 

реквізити документа, 

їхня характеристика. 

практич-

не заняття 

Глущик С. В. Сучасні 

ділові папери : навч. 

посіб. для вищих та 

середніх спец. навч. 

закладів / С. В. Глущик, 

О. В. Дияк, С. В. 

Шевчук. – 3-тє вид., 

переробл. і доповн. – К.: 

  



А. С. К. , 2002. – 400 с. 

16 

тижд

ень / 

2 

год. 

Загальні вимоги до 

оформлення та 

особливості мови 

ділових паперів. 

Характеристика 

найуживаніших 

документів. Різновиди 

наукових робіт 

(реферат, наукова 

стаття, анотація, 

курсова, дипломна, 

магістерська робота, 

рецензія, відгук). 

Правила 

бібліографічного 

опису. 

практич-

не заняття 

Глущик С. В. Сучасні 

ділові папери : навч. 

посіб. для вищих та 

середніх спец. навч. 

закладів / С. В. Глущик, 

О. В. Дияк, С. В. 

Шевчук. – 3-тє вид., 

переробл. і доповн. – К.: 

А. С. К. , 2002. – 400 с. 

  

 


