
Ділова українська мова 
 

Мета курсу – оволодіння нормами офіційно-ділового стилю сучасної 
української літературної мови: графічними, орфоепічними, лексичними, 
морфологічними, синтаксичними, стилістичними та пунктуаційними; 
удосконалення культури усного та писемного мовлення, формування мовної 
особистості, збагачення словника термінологічною та фаховою лексикою, 
розвиток комунікативних здібностей; вивчення мовних і технічних норм 
документотворення та документообігу, засвоєння етикету ділової 
кореспонденції, вироблення умінь і навичок укладання документів різних типів 
відповідно до чинних стандартів та норм сучасної української літературної мови.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до реалізації норм сучасної української 
літературної мови у професійній діяльності; здатність до оформлення та 
зберігання документів. 

 
Програмні результати навчання: 
знати: ознаки літературної мови як найвищої форми національної мови; 

функції української мови як державної; норми української мови в усному та 
писемному професійному спілкуванні; 

уміти: укладати кадрові, організаційні та довідково-інформаційні та інші 
документи відповідно до чинних правових, мовних і технічних норм; редагувати 
документи з метою виявлення й усунення помилок у мовному і технічному 
оформленні. 

володіти: навички самоконтролю власного та контролю чужого мовлення 
у процесі професійного спілкування; навичками редагування документів. 

 
Зміст навчальної дисципліни: 
Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення. 

Професійна комунікація 
Державна мова – мова професійного спілкування. 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 в Україні.  

Основи культури української мови. Мова і культура мовлення в житті 
професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Словники у 
професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні 
мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні 
етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.  

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.  

Спілкування як інструмент професійної діяльності. Спілкування і 



комунікація. Функції спілкування. Види, типи й форми професійного 
спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Невербальні 
компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Поняття ділового 
спілкування.  

Українська термінологія у професійному спілкуванні. Історія та 
сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства 
та лексикографії. Термін і його ознаки. Термінологія як система. 
Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Термінологія 
обраного фаху. Способи творення термінів. Українські термінологічні словники.  

Культура усного фахового спілкування. Особливості усного 
спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції 
та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Етикет телефонної 
розмови. Методика оволодіння технікою мовлення. Конфлікти у спілкуванні. 
Термінологія обраного фаху. Фразеологія. Тавтологія.  

Риторика та мистецтво презентації. Поняття про ораторське мистецтво. 
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 та комунікативні принципи презентації. Культура 
сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.  

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 й 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. Рецензія, відгук як 
критичне осмислення наукової праці. 

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Наукова 
комунікація як складова фахової діяльності 

Форми колективного обговорення професійних проблем. Мистецтво 
перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія.  

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Класифікація 
документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків 
документів. Вимоги до тексту документа.  

Документація з кадрово-контрактних питань. Резюме. Характеристика. 
Рекомендаційний лист. Заява. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. 
Наказ щодо особового складу. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.  

Довідково-інформаційні документи. Прес-реліз. Повідомлення про захід. 
Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу.  

Етикет службового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та 
їх оформлювання.  

Лексика у професійному спілкуванні. Лексикологія як наука. 
Багатозначні слова. Омоніми, синоніми, антоніми, пароніми. Синтаксичні 
норми. Логічність мовлення. Акцентологічні норми. Писемне мовлення. Сучасні 



правописні норми. Словотвірні норми. 
Проблеми перекладу й редагування наукових текстів. Форми й види 

перекладу. Буквальний, реферативний, анотаційний переклади. Типові помилки 
під час перекладу наукових текстів українською мовою. Вибір синонімів під час 
перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. 
Помилки у змісті й будові висловлювань. Пунктуаційні норми простого й 
складного речення. 

 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, загальний обсяг 

90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: Залік. 


