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ВСТУП 

Анотація 

Культура ділового мовлення є невід’ємним складником готовності майбутнього 

фахівця до професійної діяльності. Програма розрахована на формування культури ділового 

спілкування у майбутніх фахівців в контексті його професійної культури, на специфіку 

мовленнєвих умінь особистості, на структурні компоненти культури ділового спілкування. 

Курс культури ділового мовлення носить міждисциплінарний характер, використовує 

методи предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL), сучасні технології навчання 

міжкультурної комунікації та є одним із способів поєднання курсів гуманітарного циклу із 

дисциплінами фахової підготовки студентів. 

Ключові слова: комунікативна компетенція, культура, майбутній фахівець, мова, 

мовлення, професійне спілкування, професіоналізм. 

 

Abstract 

The culture of business speech is an essential part of a future specialist’s readiness for their 

professional career. The program involves forming the culture of business communication among 

future specialists in the context of professional culture, special language skills, structural 

components of the culture of business communication. 

The course of the Ukrainian language (for specific purposes) is of interdisciplinary kind. It 

applies methods of Content and Language Integrated Learning (CLIL), modern intercultural 

communication techniques. The course is one of the methods to comprise the humanitarian courses 

with professional training subjects. 

Key words: communication competence, culture, future specialist, speech, professional 

communication. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

27 Транспорт  
 

Спеціальність 

271 Річковий та морський 

транспорт  

 

вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й  2-й 

Електронна адреса РПНД 

на сайті Університету 

 

 
Спеціалізація 

 

271.02 Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекцій 

 год. год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 6 год. 

Загальна кількість годин - 

90 

Лабораторні 

год. год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2; 

 

самостійної роботи 

студента – 4. 

 

 

 
Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

60 год. 84 год. 

 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Культура ділового мовлення» є формування 

у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

• ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

• ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії. 

• ЗК9. Цінування та повага мультикультурності.  

• ЗК16. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Курс «Культура ділового мовлення» є самостійною дисципліною, яка виникає на 

стиках таких наукових дисциплін як «Історія», «Філософія», «Психологія», «Соціологія», 

«Право», «Менеджмент», «Професійна етика», «Корпоративна культура». 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

таких результатів навчання: спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та 

письмову комунікацію державною мовою. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Мова і культура мовлення 1[4-14], 5[52-80], 7[68-74]. 

Комунікативні ознаки культури мовлення. Роль словників у підвищенні мовленнєвої 

культури. 

Лексична компетенція. Синонімічний вибір слова. Паронімічний вибір слова. 

Тема 2. Мовні засоби наукових текстів 2[132-140], 4[126-132], 5[131-143; 152-158], 

7[59-62]. 

Науковий текст. Його особливості та загальні вимоги. Використання мовних кліше, 

термінологічної лексики. Вимоги до оформлення покликань, цитат, списку використаних 

джерел. 

Особливості конспектування, анотування, реферування наукових джерел. 
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Тема 3. Лексичні особливості усного та писемного мовлення 1[27-33], 7[80-82]. 

Культура мовлення і найпоширеніші мовленнєві помилки у текстах офіційно-ділового 

та наукового стилів. Складні випадки слововживання. Калька. Суржик. 

Тавтологія та плеоназм як надлишкові засоби мови. Вживання слів іншомовного 

походження. Міжмовні омоніми. 

Тема 4. Морфологічні особливості усного та писемного мовлення 3[169-176; 210-

218], 5[165-211], 7[127-129; 139-144]. 

Особливості використання категорії роду числа іменників у текстах офіційно-ділового 

та наукового стилів. Особливості відмінкових закінчень іменників. Особливості 

використання прикметників у текстах офіційно-ділового та наукового стилів. 

Особливості відмінкових закінчень кількісних числівників. Зв’язок числівників з 

іменниками. Правила запису цифрової інформації. Особливості використання дієслівних 

форм. 

Тема 5. Синтаксичні особливості усного та писемного мовлення 1[33-37; 61-71], 

4[166-172], 6[6-18], 7[175-177], 8[612-621]. 

Найпоширеніші синтаксичні помилки у текстах офіційно-ділового та наукового стилів 

та шляхи їх уникнення. Узгодження підмета з присудком. Складні випадки дієслівних 

керувань. Вживання дієприкметникових форм. Віддієслівні іменники. Розщеплення присудка.  

Вибір прийменника у текстах офіційно-ділового та наукового стилів. Усталені 

конструкції офіційно-ділового стилю. 

Тема 6. Документація у фаховій діяльності 2[52-53], 4[98-140; 360-364], 7[77-79]. 

Поняття про документ. Стандартизація ділового тексту. Канцеляризми, штампи, кліше 

у текстах офіційно-ділового стилю. Особливості оформлення тексту документа. 

Тема 7. Культура усного публічного мовлення 4[174-192], 8[157-163; 180-187]. 

Види усного професійного спілкування (ділова бесіда, телефонна розмова). 

Види і жанри публічних виступів. Підготовка тексту до виступу. Виступ та його 

складові частини. Вербальні та невербальні засоби спілкування. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

Змістовий модуль 1           

Тема 1. 

Комунікативні ознаки культури мовлення. 

Роль словників у підвищенні мовленнєвої 

3  2  1 5  2  3 
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культури. 

Тема 2. 

Лексична компетенція. Синонімічний 

вибір слова. Паронімічний вибір слова. 

3  2  1 5  2  3 

Тема 3.  

Науковий текст. Його особливості та 

загальні вимоги. Використання мовних 

кліше, термінологічної лексики. Вимоги 

до оформлення покликань, цитат, списку 

використаних джерел. 

3  2  1 5  2  3 

Тема 4. 

Особливості конспектування, анотування, 

реферування наукових джерел. 

3  2  1 3    3 

Тема 5. 

Культура мовлення і найпоширеніші 

мовленнєві помилки у текстах офіційно-

ділового та наукового стилів. Складні 

випадки слововживання. Калька. Суржик. 

3  2  1 3    3 

Тема 6. 

Тавтологія та плеоназм як надлишкові 

засоби мови. Вживання слів іншомовного 

походження. Міжмовні омоніми 

3  2  1 3    3 

Тема 7. 

Особливості використання категорії роду 

числа іменників у текстах офіційно-

ділового та наукового стилів. Особливості 

відмінкових закінчень іменників. 

Особливості використання прикметників 

у текстах офіційно-ділового та наукового 

стилів. 

3  2  1 3    3 

Тема 8.  

Особливості відмінкових закінчень 

кількісних числівників. Зв’язок 

числівників з іменниками. Правила 

запису цифрової інформації. Особливості 

використання дієслівних форм. 

3  2  1 3    3 

Тема 9. 

Найпоширеніші синтаксичні помилки у 

текстах офіційно-ділового та наукового 

стилів та шляхи їх уникнення. 

Узгодження підмета з присудком. Складні 

випадки дієслівних керувань. Вживання 

дієприкметникових форм. Віддієслівні 

іменники. Розщеплення присудка. 

3  2  1 3    3 

Тема  10 

Вибір прийменника у текстах офіційно-

ділового та наукового стилів Усталені 

конструкції офіційно-ділового стилю. 

3  2  1 3    3 
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Тема 11. 

Поняття про документ. Стандартизація 

ділового тексту. Канцеляризми, штампи, 

кліше у текстах офіційно-ділового стилю. 

Особливості оформлення тексту 

документа. 

3  2  1 3    3 

Тема  12. 

Види усного професійного спілкування 

(ділова бесіда, телефонна розмова). 

4  2  2 3    3 

Тема  13. 

Види і жанри публічних виступів. 

Підготовка тексту до виступу. Виступ та 

його складові частини. Вербальні та 

невербальні засоби спілкування. 

4  2  2 3    3 

Захист реферату. 17  2  15 15    15 

Модульна контрольна робота 17  2  15      

Контрольна робота      15    15 

Підготовка до іспиту 15    15 15    15 

Усього годин за курс навчання 90  30  60 90  6  84 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

 підготовка до практичних занять – 1-3 год. / 1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних 

або графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний 

огляд, аналіз практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботи 10-20 

аркушів А4) – мінімум 15 годин на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід. 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Вид роботи 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до практичних занять. 15 39 

2 Написання реферату, підготовка до захисту. 15 15 

3 Підготовка і написання модульної контрольної роботи. 15 - 

4 Контрольна робота. - 15 

5 Підготовка до іспиту. 15 15 

 Разом 60 84 
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6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи їх 

демонстрування 
 

Методи навчання – способи, якими забезпечується набуття здобувачами відповідних 

компетенцій через засвоєння програмного матеріалу та активізацію навчального процесу, а 

саме: 

 робота з літературою – опрацювання різних видів джерел, спрямоване на формування 

нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і навичок та реалізацію контрольно-

корекційної функції в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; 

 дискусія – обмін поглядами щодо конкретної проблеми з метою набуття нових знань, 

зміцнення власної думки, формування вміння її обстоювати; 

 вправа – планомірне, організоване, повторне виконання дій із метою оволодіння ними 

або підвищення їх якості; 

 практична робота – метод поглиблення і закріплення теоретичних знань та перевірки 

наукових висновків. 

Методи контролю і самоконтролю: 

 фронтальне опитування; 

 контрольні роботи. 

Альтернативно може застосовуватися наступна класифікація методів навчання: 

 пояснювально-ілюстративний метод – повідомлення готової інформації різними 

засобами (словесними, наочними, практичними) та усвідомлення і запам'ятовування 

цієї інформації здобувачами; 

 репродуктивний метод – відтворення здобувачем способів діяльності за визначеним 

викладачем алгоритмом; 

 частково-пошуковий – метод, за якого певні елементи знань повідомляє викладач, а 

частину здобувачі здобувають самостійно, відповідаючи на поставлені запитання чи 

розв'язуючи проблемні завдання; 

 дослідницький – творче застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання, 

формування досвіду самостійного наукового пошуку. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 модульна контрольна робота; 

 контрольна робота; 

 написання і захист реферату; 

 екзамен. 
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Перелік тем рефератів. 

1. Українська мова на лінгвістичній карті світу. 

2. Етапи становлення і розвитку української мови. 

3. Національно-психологічні особливості та традиції ділової комунікації. 

4. Культура і тактика ведення ділових переговорів. 

5. Стандартні вислови як явище писемного ділового мовлення. 

6. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення в діловій мові.  

7. Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного мовлення. 

8. Види усного ділового спілкування. 

9. Культура ведення ділових дискусій. 

10. Невербальні засоби ділової комунікації. 

11. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу. 

12. Інтонаційні засоби виразності усного ділового мовлення. 

13. Прийменник ПО у діловому мовленні. 

14. Становлення і розвиток наукового стилю української мови. 

15. Особливості усного і писемного наукового мовлення. 

16. Мистецтво полемічного спілкування. 

17. Логічні аспекти культури риторичної комунікації. 

18. Виражальні засоби риторики: тропи і фігури мовлення. 

19. Комунікативна культура оратора. 

20. Способи мовленнєвого впливу. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе бали з поточного контролю і 

оцінку на іспиті. У кожного компонента своя частка у загальній системі оцінок. У поточних 

оцінках студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом поточних оцінок 

розуміються оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та 

інше). 

Кількість балів, яка відводиться для іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. 

Право складати іспит надається студенту, який з урахуванням максимальних балів поточних 

оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою поточних 

оцінок і оцінки іспиту. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 
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здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на практичних заняттях та набутих практичних навичок під час 

виконання завдань самостійної роботи. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що відображається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Робота на практичних заняттях 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

3 Студент виконав домашнє завдання в повному обсязі, активно працює на 

занятті, комплексно вирішує поставленні завдання, виявляє повне володіння 

матеріалом згідно з програмою курсу, демонструє зразки ефективної 

комунікації, висловлюється повно та без помилок. 

2 Студент виконав домашнє завдання, активно працює на занятті, вирішує 

поставленні завдання, виявляє володіння матеріалом згідно з програмою 

курсу, демонструє зразки ефективної комунікації, висловлюється повно, але 

допускає деякі помилки. 

1 Студент виконав домашнє завдання не в повному обсязі, працює на занятті 

неохоче, вирішує поставленні завдання частково, виявляє низький рівень 

володіння матеріалом згідно з програмою курсу, допускає багато помилок. 

0 Студент не виконав домашнє завдання і не працює на занятті. 

 

Написання і захист реферату 

 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

9 Структура реферату має: вступ, у якому автор розкрив актуальність обраної 

теми та основні завдання дослідження; основну частину, яка складається з 

двох-трьох розділів; висновки, що містять стисле викладення основних 

результатів роботи; список використаної літератури (перелік джерел 

додається в алфавітному порядку відповідно до правил бібліографічного 

оформлення). Зміст роботи викладено стисло, лаконічно, не допускаються 

повторення та непотрібні відступи від теми. Текст реферату написаний 

чітким, розбірливим почерком або грамотно набраний на комп`ютері. 

Загальний обсяг реферату 10-12 сторінок друкованого тексту з міжрядковим 

інтервалом 1,5; шрифт Time New Roman (Time New Roman Cyr) №14 на 

аркушах паперу формату А4. На сторінках залишаються поля таких розмірів: 

ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Номери сторінок 

проставлені у верхньому правому кутку. Титульний аркуш вважається 

першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Виступаючи з рефератом 

на практичному занятті, студент стисло обґрунтував актуальність обраної 

теми, виклав суть питання, зосередив увагу на дискусійних та проблемних 

аспектах, висловив власне бачення можливостей вирішення тих чи інших 

проблем. Вільно володів матеріалом, був готовим надати повну та ґрунтовну 

відповідь на запитання викладача та студентів групи. Доповідь з реферату не 

перевищує 10 хв. 
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8 Структура реферату має: вступ, у якому автор розкрив актуальність обраної 

теми та основні завдання дослідження; основну частину, яка складається з 

двох-трьох розділів; висновки, що містять стисле викладення основних 

результатів роботи; список використаної літератури (перелік джерел 

додається в алфавітному порядку відповідно до правил бібліографічного 

оформлення). Зміст роботи викладено стисло, лаконічно, не допускаються  

повторення та непотрібні відступи від теми. Текст реферату написаний 

розбірливим почерком або грамотно набраний на комп`ютері. Загальний обсяг 

реферату 10-12 сторінок. Виступаючи з рефератом на практичному занятті, 

студент стисло обґрунтував актуальність обраної теми, виклав суть питання, 

висловив власне бачення можливостей вирішення тих чи інших проблем. 

Вільно володів матеріалом, але не був готовим надати повну та ґрунтовну 

відповідь на запитання викладача та студентів групи. Доповідь з реферату не 

перевищує 9 хв. 

 

7 Структура реферату має: вступ, у якому автор розкрив актуальність обраної 

теми та основні завдання дослідження; основну частину, яка складається з 

двох-трьох розділів; висновки, що містять стисле викладення основних 

результатів роботи; список використаної літератури (перелік джерел 

додається в довільному порядку). Зміст роботи викладено стисло, лаконічно, 

але допускаються непотрібні відступи від теми. Формат і обсяг реферату 

відповідає стандарту. Виступаючи з рефератом на практичному занятті, 

студент стисло обґрунтував актуальність обраної теми, виклав суть питання, 

не зосередив увагу на дискусійних та проблемних аспектах. Студент вільно 

володів матеріалом. Доповідь з реферату не перевищує 8 хв. 

 

6 Реферат структурований. Він має: вступ, основну частину, висновки, 

неправильно оформлений список використаної літератури. Зміст роботи 

викладено стисло, лаконічно, але допускаються повтори. Технічне 

оформлення реферату частково не відповідає стандарту. Виступаючи з 

рефератом на практичному занятті, студент стисло обґрунтував актуальність 

обраної теми, виклав суть питання, зосередив увагу на дискусійних та 

проблемних аспектах. Студент вільно володів матеріалом. Доповідь з 

реферату не перевищує 7 хв. 

 

5 Реферат структурований. Він має: вступ, основну частину, висновки, 

неправильно оформлений список використаної літератури. Зміст роботи 

викладено стисло, лаконічно, але допускаються непотрібні відступи. Технічне 

оформлення реферату частково відповідає стандарту. Виступаючи з 

рефератом на практичному занятті, студент стисло обґрунтував актуальність 

обраної теми, виклав суть питання, зосередив увагу на дискусійних та 

проблемних аспектах. Студент вільно володів матеріалом. Доповідь з 

реферату не перевищує 6 хв. 

 

4 Реферат структурований. Він має: вступ, основну частину, висновки, 

неправильно оформлений список використаної літератури. Зміст роботи не 

викладено стисло, допускаються непотрібні відступи. Технічне оформлення 

реферату частково не відповідає стандарту. Виступаючи з рефератом на 

практичному занятті, студент стисло не зміг обґрунтувати актуальність 

обраної теми, виклав суть питання. Доповідь з реферату не перевищує 5 хв. 
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3 Структура реферату відповідає стандарту; автор не розкрив актуальність 

обраної теми та основні завдання дослідження; список використаної 

літератури не складений відповідно до правил бібліографічного оформлення. 

У роботі допускаються повтори та непотрібні відступи від теми. Технічне 

оформлення реферату не відповідає стандарту. Виступаючи з рефератом на 

практичному занятті, студент не обґрунтував актуальність обраної теми, не 

виклав суть питання. Доповідь з реферату не перевищує 3 хв. 

 

2 Структура реферату відповідає стандарту; автор не розкрив актуальність 

обраної теми та основні завдання дослідження; список використаної 

літератури не складений відповідно до правил бібліографічного оформлення. 

Зміст роботи викладено не стисло, допускаються повтори та непотрібні 

відступи від теми. Технічне оформлення реферату не відповідає стандарту. 

Виступаючи з рефератом на практичному занятті, студент не обґрунтував 

актуальність обраної теми, не виклав суть питання. Доповідь з реферату не 

перевищує 2 хв. 

 

1 Структура реферату не відповідає стандарту; автор не розкрив актуальність 

обраної теми та основні завдання дослідження; список використаної 

літератури не складений відповідно до правил бібліографічного оформлення. 

У роботі допускаються повтори та непотрібні відступи від теми. Технічне 

оформлення реферату не відповідає стандарту. Виступаючи з рефератом на 

практичному занятті, студент не обґрунтував актуальність обраної теми, не 

виклав суть питання. При цьому не володів матеріалом. Доповідь з реферату 

не перевищує 2 хв. 

 

0 Структура реферату не відповідає стандарту; автор не розкрив актуальність 

обраної теми та основні завдання дослідження; список використаної 

літератури не складений відповідно до правил бібліографічного оформлення. 

Зміст роботи не викладено стисло і лаконічно, допускаються повтори та 

непотрібні відступи від теми. Технічне оформлення реферату не відповідає 

стандарту. Виступаючи з рефератом на практичному занятті, студент не 

обґрунтував актуальність обраної теми, не виклав суть питання, не володів 

матеріалом. Доповідь з реферату не перевищує 1 хв. 

 

 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 

 

Кількість 

балів за 1 

завдання 

(всього 6 

завдань) 

Критерії оцінювання 

2 Завдання виконане у повному обсязі. 

1 Завдання виконане частково. 

0 Завдання не виконане. 

 Модульна контрольна робота містить 6 завдань і оцінюється у 12 балів 

максимум (по 2 бали максимум за кожне виконане завдання). 
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Контрольна робота 

 

Кількість 

балів за 1 

завдання 

(всього 6 

завдань) 

Критерії оцінювання 

5 Завдання виконане у повному обсязі. Немає жодних помилок. 

4 Завдання виконане у повному обсязі. Допускаються незначні помилки. 

3 Завдання виконане наполовину. Допускаються помилки. 

2 Завдання виконане на 30%. Допускаються неточності і помилки. 

1 Завдання виконане на 10%. Допускаються грубі помилки. 

0 Завдання не виконане. 

 Контрольна робота містить 6 завдань і оцінюється у 30 балів максимум 

(по 5 балів максимум за кожне виконане завдання). 

 

Екзаменаційна робота 

 

Бали Критерії оцінювання 

1-е питання 2-е питання 

30-40 Відповідь студента логічна, 

послідовна, розгорнута, 

використовується наукова 

термінологія. 

Відмінне володіння навичками 

логічного і послідовного викладу. 

Можливі незначні помилки. 

Робота виконана на 80-100% 

Студент дає повну, логічно виважену 

відповідь на питання, підкріплює 

теоретичні положення прикладами, 

самостійно робить необхідні 

узагальнення й висновки. 

Можливі незначні помилки. 

Робота виконана на 80-100% 

20-30 Відповідь показує міцні знання,  

виконана без помилок. Можуть бути 

допущені неточності в формулюванні 

термінології, незначні мовленнєві 

помилки. 

Робота виконана на 60-80% 

Відповідь повна, хоча коротка, 

термінологічно правильна, немає 

істотних недоліків. Студент добре 

володіє програмним матеріалом. 

 

Робота виконана на 60-80% 

10-20 Відповідь на питання неповна, з 

довгими розмірковуваннями, не 

послідовна. Показує, що студент 

недостатньо вміє самостійно мислити, 

не може навести приклади. 

Робота виконана на 40-60% 

Відповідь коротка, без прикладів та 

коментарів, має неточності. 

Можливі помилки. 

Засвідчує задовільний рівень володіння 

матеріалом. 

Робота виконана на 40-60% 

0-10 Студент замість чіткого 

термінологічного визначення пояснює 

теоретичний матеріал на побутовому 

рівні, у відповіді не може виділити 

основного, погано орієнтується в 

навчальному матеріалі. Відповіді 

неточні, з грубими помилками. 

Розкрито лише окремі фрагменти 

відповідного матеріалу питання. 

Робота виконана на 10-30% 

Відповідь студента дуже поверхнева, 

має багато помилок і неточностей. 

Робота вказує на значні прогалини у 

теоретичному матеріалі. 

Робота виконана на 10-30% 

0 Відповідь зовсім відсутня або не Студент не дав жодної відповіді на 
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відповідає питанню. Студент не знає 

програмного матеріалу. 

Відповідь по суті є неправильною. 

Робота виконана на 0% 

питання. Робота не виконана. 

Відповідь свідчить про незадовільний 

рівень засвоєного матеріалу. 

Робота виконана на 0% 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Модуль 1 (іспит) 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість 

балів 

Кількість 

 балів 

ЗМ1 

 

П1 Робота на практичному занятті 3 3 

П2 Робота на практичному занятті 3 3 

П3 Робота на практичному занятті 3 3 

П4 Робота на практичному занятті 3 - 

П5 Робота на практичному занятті 3 - 

П6 Робота на практичному занятті 3 - 

П7 Робота на практичному занятті 3 - 

П8 Робота на практичному занятті 3 - 

П9 Робота на практичному занятті 3 - 

П10 Робота на практичному занятті 3 - 

П11 Робота на практичному занятті 3 - 

П12 Робота на практичному занятті 3 - 

П13 Робота на практичному занятті 3 - 

П14 Підготовка і захист реферату 9 9 

П15 Модульна контрольна робота 12 - 

 Контрольна робота - 30 

  Захист контрольної роботи - 12 

Іспит 40 40 

Всього 100 100 

*П1…П15 – практичні заняття 

 Модуль 1 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Робота на практичних заняттях 13×3 бали = 39 балів 3×3 бали = 9 балів 

Підготовка і захист реферату 1×9 балів = 9 балів 1×9 балів = 9 балів 

Модульна контрольна робота 1×12 балів = 12 балів - 

Контрольна робота - 1×30 балів = 30 балів 

Захист контрольної роботи - 1×12 балів = 12 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 балів 100 балів 

 

9. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Гарбар А. І. Практичні рекомендації щодо вживання лексики ділового та професійного 

мовлення : практ. посібник / А. І. Гарбар, Л. І. Петрович, І. В. Гарбар; Нац. ун-т 

кораблебудування. — Миколаїв : НУК, 2011. — 80 с. 

2. Гарбар А. І. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А. І. 
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Гарбар, І. В. Петрович, І. В. Гарбар. — Миколаїв: НУК, 2017. — 185 с. 
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