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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Культура і стилістика 

української фахової мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ______________________ та відповідно до вимог кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу. Запроваджено систему академічних 

кредитів, що аналогічна ЕСТS, визначено змістові модулі курсу, сформульовано 

завдання для самостійної роботи студентів, представлено систему індивідуальних 

завдань, розроблено шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми літературної мови в їх 

конкретно-історичному вияві, а також закономірності функціонування мовних 

засобів у різних видах фахового мовлення. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Культура усного фахового мовлення. 

Змістовий модуль 2. Культура писемного мовлення. 

Змістовий модуль 3. Стилістика української фахової мови. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Культура і стилістика української фахової 

мови» є: ознайомити студентів з нормами сучасної української мови у фаховому 

спілкуванні; навчити студентів розрізняти мовлення правильне і комунікативно 

доцільне; визначати нормативне і ненормативне використання мовних засобів 

у текстах різних стилів мовлення; знаходити стилістичні помилки і виправляти їх; 

оволодіти стилістичними нормами фахової літературної мови, сформувати навички 

ефективного використання стилістичних ресурсів мови відповідно до сфери 

спілкування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура і стилістика  

української фахової мови» є: 

 опанувати теоретичний матеріал про особливості функціонування, стильову 

розгалуженість, культуру мови, мовну норму;  

 з’ясувати та засвоїти основні поняття і категорії культури і стилистики фахової 

мови; 

  оволодіти практичними вміннями й навичками з мовної нормативності, зокрема 

в її правописному, вимовному, пунктуаційному, синтаксичному аспектах;  



  збагатити словниковий склад мови лексикою, пов’язаною з майбутнім фахом; 

 виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

 норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними; 

 функціональні стилі української мови, критерії їх розрізнення та сферу 

застосування; 

 норми мовленнєвого етикету; 

 види, типи і форми фахового спілкування. 

уміти: 

 правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних 

намірів;  

 дотримуватися орфоепічних, лексичних, морфологічних та синтаксичних норм 

сучасної української літературної мови;  

 дотримуватися норм мовленнєвого етикету;  

 володіти культурою діалогу, полілогу, публічного виступу;  

 редагувати неправильно побудовані речення, виправляти орфоепічні і граматичні 

помилки; 

 застосовувати фахову українську термінологію у професійній діяльності; 

 визначати типові помилки у використанні орфоепічних, орфографічних, 

граматичних, фразеологічних, синтаксичних норм; 

 виявляти типові помилки у мовностилістичному використанні різних частин 

мови; 

 послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення культури ділового мовлення. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS  

(денна ф.н.). 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Культура усного фахового мовлення. 

Тема 1. Основні норми усного мовлення. 

Склад і наголос. Наголошення слів в українській мові. Поняття про орфоепічні 

та акцентуаційні норми української мови. Поняття про милозвучність мовлення. 

Форми й тональність етикетного фахового спілкування як елемент культури усного 

професійного мовлення. 

Тема 2. Види і жанри усного фахового мовлення. 

Публічне монологічне мовлення як вид усного професійного мовлення 

(доповідь, промова, виступ, повідомлення). Публічне діалогічне мовлення (ділова 

бесіда, спілкування керівника з підлеглим, прийом відвідувачів). Особливості 

усного спілкування. Етикет телефонної розмови. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Культура писемного мовлення. 

Тема 1. Нормативні аспекти граматичних категорій іменника. 

Особливості форм роду іменника (рід відмінюваних та невідмінюваних 

іменників). Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням 

тощо. Варіанти відмінкових форм іменників. Закінчення іменників чоловічого роду 

ІІ відміни у родовому відмінку однини. Кличний відмінок. Стилістичні особливості 

форм числа іменника. Особливості вживання складних слів. 

Тема 2. Прикметник і числівник у професійному мовленні. 

Нормативні аспекти прикметника (ступені порівняння, синонімія 

прикметників і непрямих відмінків іменників). Особливості вживання числівників у 

фаховому мовленні (відмінювання та узгодження з іменником, числівник як 

компонент складних іменників і прикметників, мовні формули на позначення часу). 

Тема 3. Норми вживання дієслова та його форм у професійному мовленні. 

Особливості вживання інфінітива в ролі присудка в односкладних і 

двоскладних реченнях. Специфіка творення і вживання дієслівних форм у мовленні 

фахівця (переклад з російської мови активних дієприкметників теперішнього часу; 

особливості вживання дієприслівникових зворотів). 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Стилістика української фахової мови. 

Тема 1. Синоніми, антоніми, омоніми та пароніми в українській фаховій 

мові. 

Специфіка функціонування термінологічних синонімів та антонімів в 

українській фаховій мові. Пароніми та міжмовні омоніми в науково-професійній 

сфері мовлення. 

Тема 2. Іншомовна лексика в професійній сфері. 

Іншомовні слова в українській мові. Книжні й іншомовні слова в документах. 

Стилістичне вживання іншомовної лексики. 

Тема 3. Нормативні аспекти прийменника та їх вияв у професійному 

мовленні. 

Особливості прийменникового керування. Синонімія прийменникових 

конструкцій. Прийменникові конструкції російської мови та їх українські 

відповідники. 

Тема 4. Синтаксичні норми мови професійного спілкування. 

Складні випадки дієслівного керування. особливості узгодження підмета з 

присудком. Однорідні члени речення та відокремлені члени речення у професійно-

діловому мовленні.  

3. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Становлення і розвиток наукового стилю сучасної української мови. 

2. Становлення і розвиток офіційно-ділового стилю сучасної української мови. 

3. Історія публічної мови. 

4. Телефонна розмова як різновид професійної діалогічної мови. 

5. Стилістичне використання займенників у діловому спілкуванні. 

6. Стилістичне використання прислівників у діловому спілкуванні. 

7. Дієслівність української мови. 

8. Безособові форми на -но, -то у діловому спілкувані. 

9. Варіантність мовної норми. 

10. Мовні й позамовні основи мовленнєвої культури. 
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– 600с. 

 



 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

6. Засоби діагностики успішності навчання. 

Успішність навчання досягається: 

- опрацюванням загальної бази інтерактивних текстів для самостійної роботи, що 

дає студентам можливість оцінити ефективність підготовки до заліку; 

- виконанням інтерактивних текстів до практичних занять, які охоплюють головні 

теми програми; 

- оцінюванням кожної теми на практичному занятті; 

- виконанням контрольної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


