
 



  
  

  

  



  

1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, 

освітньокваліфікаційний рівень  

Характеристика  навчальної 

дисципліни  

Денна форма 

навчання  

Заочна 

форма 

навчання  
Кількість кредитів – 3  Галузь знань:  

10 Природничі науки  
18 Виробництво та технологія  

Вибіркова  Спеціальність  
101 Екологія  

183 Технології захисту 

навколишнього середовища  
Модулів – 1  Освітня програма:  

Екологія та охорона 

навколишнього середовища  

Технології захисту 

навколишнього середовища  

  

Рік підготовки  
Змістових модулів – 3  2-й    

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання  –  

Семестр  

Загальна кількість  

годин – 90  
3-й    

Лекції  
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр  

–  –  
Практичні, год.  

30    

Семестр:  Лабораторні, год.  
3-й  –  –  

аудиторних:  

2    

самостійної роботи   –   –  
4  Самостійна робота, год.  

   60     

  

Вид контролю:  

іспит  

   

Примітка. 1. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить:  

 для денної форми навчання  – 1 : 2  

  



 

   

2. Мета і завдання навчальної дисципліни  

Мета дисципліни:   

 формування комунікативної компетентності студентів;   

 набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові 

креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, 

активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні 

для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного   

фахівця;    

 вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній 

сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання 

різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та 

полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і 

термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, 

послуговування різними типами словників.   

Завдання навчальної дисципліни:   
 сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у 

професійній 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, до мовних 

традицій;   

 сформувати навички оперування фаховою термінологією, 

редагування, коригування та перекладу наукових текстів.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:   

знати:   

• важливість вивчення курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», особливості стилів та жанрів сучасної української 

літературної мови; сприяти утвердженню і розвитку державної української 

мови;   

• зміст понять «літературна мова», «мовна норма», «функції мови»;   

• орієнтуватися в основних процесах  розвитку сучасної  

літературної мови;   

• способи застосування в своїй діяльності правил спілкування;   

• основні функції,  рівні  ділового спілкування, види міжособистісних 

стосунків;   

• прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно 

читати й осмислювати прочитане;   

• основні умови ефективного мовленнєвого спілкування; 

композицію публічного виступу; готуватися до публічного виступу; правильно 



сприймати фахову інформацію; володіти різними видами усного професійного 

спілкування;   

• особливості вживання іменників, прикметників, числівників, 

дієслів та прийменників у професійному спілкуванні;   

• правописні правила української мови;   

• особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у 

професійному мовленні; правила написання та введення у текст  

складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень;   

• правила вживання та правопису фахових термінів;   

• основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила 

оформлювання кадрово-контрактних та довідково-інформаційних документів;   

• класифікацію документів, вимоги до складання та оформлювання 

різних видів документів, реквізити документів; типові сполуки, що 

використовуються в документах;   

• синтаксичні аспекти професійного мовлення; структуру речень і 

словосполучень; правила координування підмета з присудком.   

вміти:   

• правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного  

вирішення проблем і завдань у професійній діяльності;   

• сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й 

наукового стилів;   

• скорочувати  та   створювати  наукові  тексти  професійного   

спрямування;   

• складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, 

виписки відповідно до поставленої мети;   

• складати різні типи документів, правильно добираючи мовні 

засоби, що репрезентують їх специфіку;   

• послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та 

іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури;   

• говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати партнера та 

вести перемовини;   

• спілкуватися по телефону, готувати й проводити ділові зустрічі та 

прийоми;   

• володіти літературною професійною мовою, користуватися 

термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, правильно 

використовувати терміни свого фаху;   

• знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно 

використовувати їх у професійному мовленні;   

• використовувати  правила  орфографії  сучасної  української  

літературної мови в професійному спілкуванні;   

• доречно добирати граматичні форми іменників; правильно вживати 

форми прикметників у діловому спілкуванні; правильно записувати цифрову 

інформацію; використовувати дієслівні форми та прийменникові конструкції у 

професійних текстах;   



• правильно  будувати  синтаксичні   конструкції   при  

 складанні   

професійних текстів;   

• складати довідково-інформаційні та кадрово-контрактні документи 

обраної професії.   

  

: Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей та програмних результатів навчання  

  

Спеціальність: 101 «Екологія»  

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища»  

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  
Програмні результати навчання  

К04. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

К10. Навички міжособистісної 

взаємодії.  

К11. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ПР13. Уміти формувати ефективні 

комунікативні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 

сфері екології.  

ПР14. Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та 

повідомлення.  

ПР19. Підвищувати професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти.  

  

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища»  

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  
Програмні результати навчання  

К04. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.   

К07. Здатність до ділових комунікацій 

у професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування, навички роботи 

в команді  

ПР03. Вміти використовувати 

інформаційні технології та 

комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач.  

  

  



 

3. Програма навчальної дисципліни   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1   

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення  

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування.   

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та 

літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного 

спілкування як функціональний різновид української літературної мови. 

Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне 

законодавство та мовна політика в Україні.    

Тема 2. Основи культури української мови.   

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.  

Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.    

Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у 

підвищенні мовленнєвої культури.   

Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні 

ситуації. Парадигма мовних формул.    

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні.   

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні 

ознаки функціональних стилів.    

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 

розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.   

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2   

Професійна комунікація   

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності.   

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми 

професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.   

Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування.   

Поняття ділового спілкування.   

Тема 5. Риторика і мистецтво презентації.   

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як 

важливий засіб комунікації. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика 

аргументування. Мовні засоби переконування.   

Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. 

Види публічного мовлення.   

Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. 

Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура 

сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.   



Тема 6. Культура усного фахового спілкування.   

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час 

безпосереднього спілкування.   

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та 

види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з 

роботодавцем.   

Етикет телефонної розмови.   

Тема 7. Форми колективного обговорення професійний проблем.   

Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. 

Нарада. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує 

креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення 

проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».    

Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.   

Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до 

змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів.  

Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.   

 Тема 9. Документація з кадрово-контрактних питань.   

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. 

Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу.   

Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.    

Тема 10. Довідково-інформаційні документи.   

Прес-реліз. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з 

протоколу.   

Тема 11. Етикет службового листування.   

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи 

листів.    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3   

Наукова комунікація як складова фахової діяльності  

Тема 12. Українська термінологія в професійному спілкуванні.   

Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади 

термінознавства та лексикографії.   

Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, 

міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. 

Способи творення термінів.   

Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські 

електронні термінологічні словники.   

Тема 13. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.   

Форми і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, 

анотаційний переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів 

українською мовою. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів.   

Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові  



Тема 14. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.   

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості 

наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби 

наукового стилю. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, 

конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування і 

реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису 

джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр академічного письма. 

Складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової 

статті.   

Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. 

Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.  Науковий етикет.    

Тема 15. Модульний контроль.   

   

4. Структура навчальної дисципліни   

   
Назви  змістових 

модулів і тем   

Кількість годин   
  денна форма     

  у тому числі       

  усьог  
о    

л   п   лаб   с.р.           .   

 Змістовий модуль 1    

Тема 1. Державна мова 

— мова професійного 

спілкування.   

8     4      4             

Тема 2.   Основи  
культури української 

мови.   

8      4      4            

Тема 3.   Стилі  
сучасної української 

літературної мови у 

професійному 

спілкуванні.   

6     2      4             

Разом за змістовим 

модулем 1   
 22     10      12             

 Змістовий модуль 2    

Тема 4. Спілкування як  

інструмент професійної 

діяльності.  

4            4             

Тема 5. Риторика і 

мистецтво презентації.   
4            4             

Тема 6. Культура 

усного фахового 

спілкування.   

4            4             



 Тема 7.  Форми  
колективного 

обговорення 

професійний проблем.   

4            4             

Тема 8.  Ділові папери  

як  засіб писемної 

професійної 

комунікації.   

6      2      4             

Тема 9.   
 Документація  з  
кадровоконтрактних 

питань.   

8      4      4             

Тема 10.  
Довідковоінформаційні 

документи.   

8      4      4             

 Тема 11.  Етикет  
службового листування.   

2      2                   

Разом за змістовим 

модулем 2   
40     12      28             

  Змістовий модуль 3   

Тема 12. Українська  

термінологія в   

6      2      4             

професійному 

спілкуванні.   
                    

Тема  13. Проблеми 

перекладу і  редагування 

наукових текстів.   

10      2      8             

Тема 14. Науковий стиль 

і його засоби у 

професійному 

спілкуванні.   

10      2      8             

Тема 15. Модульний 

контроль.   
2      2                   

Разом за змістовим 

модулем 1   
28      8      20             

Усього годин за курс 

навчання   
90      30      60             

   

  



 

5. Самостійна робота 

№   

з/п   

Назва теми   Кількість 

годин    

1.   Державна мова — мова професійного спілкування.   4   

2.   Основи культури української мови.   4   

3.   Стилі сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні.   

4   

4.   Спілкування як інструмент професійної діяльності.   6   

5.   Риторика і мистецтво презентації.   4   

6.   Культура усного фахового спілкування.   4   

7.   Форми колективного обговорення професійний проблем.   4   

8.   Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.   4   

9.   Документація з кадрово-контрактних питань.   4   

10.   Довідково-інформаційні документи.   4   

11.   Етикет службового листування.   4   

12.   Українська термінологія в професійному спілкуванні   4   

13.   Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.   6  

14.   Науковий  стиль   і   його  засоби   у  

 професійному спілкуванні.   

4  

   

   Разом   60  

   

Однією з форм самостійної роботи є виконання індивідуального завдання.   

Індивідуальними завданнями для студентів немовних ВНЗ при вивченні 

української мови є написання реферату з мовознавчої, професійноорієнтованої 

та суспільно-політичної тематики. Індивідуальне завдання надається студентам 

один раз на семестр.   

Мета проектної роботи:    

– розвивати навички використання відповідних засобів мови в 

типових ситуаціях професійної сфери комунікації;   

– розвивати навички пошуку інформації в різних джерелах;   

– спонукати студентів до розуміння важливості освоєння української 

мови й потреби використання її як засобу спілкування у професійній сфері;   

– розвивати інтелектуальні й комунікативні здібності у студентів.   

Індивідуальна робота забезпечує глибоке засвоєння студентами не тільки 

програмного матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним 

прямуванням», але й активізує мислення, сприяє більш повному розкриттю їх 



здібностей, оволодінню нормами літературної мови; формує мораль та вольові 

якості: організованість, наполегливість; допомагає майбутнім фахівцям глибше 

осмислити матеріал, підвищує їх творчу активність. Тому вона стає головним 

резервом підвищення ефективності підготовки спеціалістів, а її організація у 

сучасних умовах стає однією з центральних проблем навчального процесу.   

Реферування надасть студентові можливість навчитися коротко 

викладати наукову працю, вчення, зміст джерела із зазначенням характеру, 

методики, результатів дослідження та збереженням його мовностилістичних 

особливостей.   

Студент повинен вміти:   

1. Визначати мету реферування обраного наукового джерела 

(рефератконспект чи реферат-резюме).   

2. З’ясовувати функції та обсяги підготовлюваного реферату 

відповідно до його мети і жанру наукового першоджерела.   

3. Здійснювати бібліографічний опис наукового джерела.   

4. Опрацьовувати наукове джерело і вибирати інформацію для 

реферату, застосовуючи такі види читання, як оглядове, пошукове, суцільне.   

5. Визначати композицію реферату.   

6. Складати план реферату як перелік основних тем і проблем 

першоджерела (для основної частини реферату).   

7. Здійснювати розподіл опрацьованої й відібраної інформації, 

усвідомивши: а) мету і зміст реферованого наукового джерела; б) методи 

дослідження; в) конкретні результати (теоретичні, експериментальні,  

описові);   

г) висновки і позицію автора у вирішенні проблем, прийняті ним або 

спростовані гіпотези; г) сфери застосування, шляхів практичного 

впровадження результатів роботи.   

8. Оформлювати письмовий реферат.   

9. Здійснювати самоконтроль написаного реферату на змістовому, 

структурно-логічному, мовному рівнях і досягати поставленої мети 

реферування.   

10. Здійснювати редагування тексту реферату.   

Виконання завдання контролюється викладачем, який проводить 

практичні заняття. Необхідні консультації з виконання семестрового завдання 

студент отримує під час проведення індивідуально-консультаційних занять. 

Семестрове завдання студент виконує і здає викладачеві на перевірку за 

встановленим терміном. Виконання семестрового завдання передбачає 

обов’язковий захист роботи. Захист індивідуальної роботи студента 

відбувається в аудиторії перед своїми колегами-студентами.   



  

Для підготовки рефератів пропонується така тематика:   

1. Проблеми перекладу правничої термінології.   

2. Проблеми перекладу бізнесової термінології.   

3. Проблеми перекладу технічної термінології.   

4. Правописні проблеми в українській науковій термінології.   

5. Питоме і чуже в термінології.   

6. Лексикографічна  компетенція  як  показник  мовної 

 культури науковця.   

7. Вибір синоніма під час перекладу наукових текстів.   

8. Особливості перекладу наукових текстів.   

9. Особливості вживання іменників у професійному мовленні.   

10. Труднощі у вживанні прийменникових конструкцій.   

11. Засоби милозвучності української мови.   

12. Складні випадки керування у діловому мовленні.   

13. Явище еліпса як спосіб економії мовних засобів.   

14. Професійна риторика: традиції та сучасність.   

15. Стиль ділових листів.   

16. Комунікативна культура оратора.   

17. Роль словників у підвищенні мовної культури.   

18. Мовний етикет української науки.   

19. Наголос – важливий засіб оформлювання усного мовлення.   

20. Риторика ділового спілкування.   

*Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.   

  

6. Методи навчання   

Беручи за основу особливості й рівень пізнавальної діяльності студентів 

у процесі навчання українській мові за професійним спрямуванням, 

виділяються такі методи:   

 пояснювально-ілюстративний,  або  інформаційно- 

рецептивний;   

 репродуктивний;   

 проблемний виклад;   

 частково-пошуковий, або евристичний;   

 дослідницький.   

Сутність цих методів така:   



- пояснювально-ілюстративний метод полягає в тому, що викладач 

дає готову інформацію за допомогою усного слова (підручника, посібника) або 

наочних засобів (таблиці, схеми, картини), шляхом практичного показу 

способів діяльності (демонстрація досліду, зразків відмінювання, способів 

складання плану, анотації тощо). Цей метод забезпечує лише перший рівень 

знань (сприйняття, коли студенти слухають, дивляться, читають, 

спостерігають, співвідносять нову інформацію з раніше засвоєною і 

запам'ятовують), але він не сприяє виробленню вмінь і навичок;   

- навички і вміння формуються через застосовування 

репродуктивного методу, основною ознакою якого є відтворення і повторення 

видів діяльності за завданням викладача. Зовнішньою стороною цього методу 

є система   

різноманітних вправ, тренувань, програмовані матеріали;   

- метод проблемного викладу матеріалу характеризується тим, що 

викладач ставить перед студентами проблему і сам показує складний, але 

доступний шлях її вирішення. Особливість цього методу в тому, що студент не 

тільки сприймає, усвідомлює і запам'ятовує готові наукові висновки, а й 

стежить за логікою доказів, за розвитком думки викладача. Проблемний виклад 

передбачає поступове залучення студентів до прогнозування  

висновків;   

- частково-пошуковий метод наближає студентів до самостійного 

вирішення проблеми. Він привчає їх бачити проблему, порушувати питання, 

висловлювати припущення, будувати докази, робити висновки;   

- дослідницький метод використовується для стимулювання творчої 

діяльності студентів, передбачає формування умінь студента набувати знання 

самостійно, досліджувати предмет або явище, робити висновки, а набуті знання 

застосовувати у практичній діяльності. Він включає студентів у процес 

самостійного творчого пізнання, сприяє формуванню навичок творчої 

діяльності, створює умови для формування пізнавальних інтересів, потребу в 

такого роду діяльності.   

Вибір методів навчання українській мові необхідно здійснювати в 

процесі підготовки до заняття, враховуючи його дидактичну мету, характер 

змісту навчального матеріалу, рівень знань студентів.   

При виборі методів навчання українській мові необхідно керуватися 

дидактичними та лінгводидактичними принципами. У першу чергу слід 

враховувати дидактичний принцип дотримання єдності змістової і 

процесуальної сторін у навчанні, лінгводидактичний принцип установлення 

міжпредметних, внутрішньорівневих та міжрівневих зв'язків при вивченні 

мови тощо.   



Оскільки мова як навчальний предмет має логічну структуру, основу якої 

складають мовні поняття, потрібно під час вивчення всіх рівнів мови 

встановлювати наскрізні міжпонятійні зв'язки, що посилює розвивальну 

функцію методів навчання, активізує пізнавальну самостійність студентів, 

сприяє творчому вибору методів навчання.   

Добір методів навчання здійснюється викладачем з урахуванням мети і 

завдань заняття, рівня володіння студентами українською мовою.   

  

7. Методи контролю   

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності, системності та 

всебічності.   

Метод усного контролю – це бесіда, розповідь студента, роз'яснення, 

читання тексту. Основою усного контролю слугує монологічна відповідь 

студента (у підсумковому контролі це більш повний, системний виклад) або 

запитання-відповідь. Усний контроль, як поточний, проводиться на кожному 

занятті в індивідуальній, фронтальній або комбінованій формі. Досвідчені 

викладачі володіють різноманітними методами опитування, застосовують 

дидактичні картки, ігри, технічні засоби.   

Оцінюються вміння: використовувати монологічне усне мовлення у 

межах професійної та суспільно-політичної тематики для розповіді, переказу; 

висловлювати свої думки, обґрунтовувати їх; анотувати прочитані тексти, 

статті, есе, правильно вживаючи різноманітні граматичні конструкції; вести 

діалог із професійної та суспільно-політичної тематики, ставити запитання всіх 

видів й давати розгорнуті відповіді, відстоювати свою думку.   

Письмовий контроль (модульна робота, індивідуальне завдання) 

забезпечує глибоку і всебічну перевірку засвоєння, оскільки вимагає комплексу 

знань і умінь студента. У письмовій роботі студенту необхідно показати 

теоретичні знання і вміння застосовувати їх, виконуючи практичні завдання.   

Виконання практичних робіт можна вважати ефективним способом 

перевірки результатів навчання.   

При поточному контролі знань в університеті викладачем широко 

використовується спостереження, систематичне вивчення студентів у процесі 

навчання, виявлення багатьох показників, проявів поведінки, що свідчать про 

сформованість знань, умінь та інших результатів навчання.   

Дидактичні тести є порівняно новим методом (засобом) перевірки 

результатів навчання. Дидактичний тест (тест досягнень) – це набір 

стандартизованих завдань з визначеного матеріалу, який встановлює ступінь 

засвоєння його студентами. Перевага тестів у їх об'єктивності, тобто 

незалежності перевірки та оцінки знань від викладача. Однак, до тесту наука 

висуває високі вимоги, розглядаючи його як вимірювальний прилад. З цієї 



точки зору розробка тестів – справа фахівців. Необхідно, щоб тест відповідав 

наступним вимогам: надійність, об'єктивність.   

   

8. Розподіл балів, які отримують студенти   

    Поточне тестування та самостійна робота   сума   

ЗМ №1     ЗМ №2   ЗМ №3   

Т1   Т2   Т3   Т4   Т5   Т6   Т7   Т8   Т9   Т10   Т11   Т12   Т13   Т14   Т15      
5   5   5   5   5   5   5   5   7   7   5   7   7   7   20   100   

Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів.   

Структура рейтингових балів   

Поточний контроль: 9˟5б (Т1-Т8, Т11), 5˟7б (Т9, Т12-Т14)   

Модульна контрольна робота: 20б (Т15)   

Шкала оцінювання: національна та ECTS   

  Сума балів за всі  

 види 

навчальної 

діяльності   

Оцінка 

ECTS   

Оцінка за національною шкалою   

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики   

для заліку   

90–100   А   відмінно      

   

зараховано   

82–89   В   
добре   

74–81   С   

64–73   D   
задовільно   

60–63   Е   

35–59   FX   

незадовільно з   

можливістю повторного   

складання   

не зараховано з   

можливістю 

повторного 

складання   

0–34   F   

незадовільно з   

обов’язковим   

повторним вивченням 

дисципліни   

не зараховано з   

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни   

  

  

  

  

  

 
 

  



Критерії оцінювання знань і вмінь студентів   

Оцінка 

ECTS   

Студенти знають і вміють   

A   – знають норми СУЛМ і практично володіють ними;   

– правильно використовують різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів;   

– влучно висловлюють думки при успішному вирішенні  

проблем і завдань у професійній діяльності;   

– сприймають, відтворюють, редагують тексти офіційно- 

ділового й наукового стилів;   

  – скорочують та створюють тексти професійного  

спрямування, складають план, конспект, реферат тощо;   

– складають різні типи документів, правильно добираючи мовні 

засоби, що репрезентують їх специфіку.   

B   – знають норми СУЛМ і практично володіють ними;   

– правильно використовують різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів;   

– влучно висловлюють думки при успішному вирішенні  проблем 

і завдань у професійній діяльності;   

– сприймають, відтворюють, редагують тексти офіційно-ділового 

й наукового стилів;   

– скорочують та створюють тексти професійного  спрямування, 

складають план, конспект, реферат тощо;   

– складають різні типи документів, правильно добираючи мовні 

засоби, що репрезентують їх специфіку.   

Допускається 2-3 незначних помилки, що не призводять до 

порушення змісту висловлювання.   

C   – знають норми СУЛМ і практично володіють ними;   

– правильно використовують різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів;   

– влучно висловлюють думки при успішному вирішенні проблем 

і завдань у професійній діяльності;   

– сприймають, відтворюють, редагують тексти офіційно- 

ділового й наукового стилів;   

– скорочують та створюють тексти професійного спрямування, 

складають план, конспект, реферат тощо;   

– складають різні типи документів, правильно добираючи мовні 

засоби, що репрезентують їх специфіку.   

Допускається 5-6 незначних помилки, що не призводять до 

порушення змісту висловлювання.   



D   – не в повній мірі володіють нормами СУЛМ;   

– виявляють  посереднє  володіння  лексичним  та  

граматичним матеріалом згідно з програмою курсу;   

– не досить влучно висловлюють думки при вирішенні  

проблем і завдань у професійній діяльності;   

– не завжди вдало добирають мовні засоби, складаючи різні типи 

документів.   

Відповідь містить 7-10 значних помилок.   

E   – не в повній мірі володіють нормами СУЛМ;   

– виявляють  низьке   володіння лексичним  та граматичним 

матеріалом згідно з програмою курсу;   

– не досить вдало висловлюють думки при вирішенні  проблем і 

завдань у професійній діяльності;   

– не вміють добирати мовні засоби, складаючи різні типи 

документів.   

Відповідь містить більше 10 значних помилок.   

FX   – не володіють нормами СУЛМ;   

– не володіють лексичним та граматичним матеріалом  

згідно з програмою курсу;   

– не влучно висловлюють думки при вирішенні проблем і завдань 

у професійній діяльності;   

– не вміють добирати мовні засоби, складаючи різні типи 

документів.   

F   – не можуть викласти зміст питання, погано орієнтуються в 

матеріалі;   

– відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відповіді. 

Виконані завдання містять багато помилок, що заважають розумінню 

загального змісту.   

     

9. Методичне забезпечення   

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

спрямуванням : Підручник. — К. : — 4-е вид., виправ. і доповнен. — К. : 

Алерта, 2014. — 696 с.   

2. Гарбар А.І., Петрович Л.І., Гарбар І.В. Практичні рекомендації 

щодо вживання лексики ділового та професійного мовлення. — Миколаїв : 

НУК, 2011. — 77 с.   

3. Гарбар А.І., Петрович Л.І., Гарбар І.В. Довідник-практикум з 

оформлювання ділових паперів. — Миколаїв : НУК, 2011. — 55 с.   

4. Гарбар І.В., Петрович Л.І. Довідник-практикум з українського 

ділового мовлення : Навч. посібник. Ч.1. / Гарбар І.В., Петрович Л.І.; УДМТУ.  

– – Миколаїв : УДМТУ, 2001. –– 115 с.   



10. Рекомендована література Базова   

1. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного 

спрямування : Навчальний посібник. — К. : Каравела, 2008. — 352 с.   

2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім.  

Потебні; Інститут української мови. — К. : Наук. думка, 2012. — 288 с.   

3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери : Навч. 

посібник. — К. : А.С.К., 2008. — 400 с.   

4. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців : Навч.  

посібник. — К. : Арій, 2008. — 424 с.   

5. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового 

мовлення : Навч. посібник. — К. : Літера ЛТД, 2002. — 144 с.   

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник. — К., 

2002. — 480 с.   

Допоміжна   

1. Мацько  Л.І.,  Сидоренко  О.М.,  Мацько  О.М. 

 Стилістика української мови : Підручник. — К. : Вища школа, 2003. — 

462 с.   

2. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, 

І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. — К. : Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1997. 

— 399 с.   

3. Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова.  

Комплексна підготовка до тестування : Навч. посібник. — К. : Арій, 2008. — 

640 с.   

11. Інформаційні ресурси 

1. www.litopys.org.ua   

2. www.mova.info   

3. www.novamova.com.ua   

4. www.pereklad.kiev.ua   

5. www.pravopys.net   

6. www.r2u.org.ua   

7. www.rozum.org.ua   
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