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Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

філологів умінь і навичок ведення документації, мовної  професійної компетенції 
з діловодства для розв’язування типових задач у фаховій сфері. 

Основні завдання вивчення дисципліни: опанування студентами основ 
діловодства та документообігу, вироблення у них умінь і навичок щодо 
організації ділової комунікації державною українською мовою як усно, так і 
письмово. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Основи діловодства» має безпосередній 
зв’язок із такими дисциплінами, як: «Українська мова (за проф.спрям.)», 
«Іноземна мова», «Інформаційно-комунікаційні технології в галузі музичного 
мистецтва», «Правове регулювання в галузі культури і мистецтв», «Арт-
менеджмент», «Педагогіка і психологія», «Методика викладання фахових 
дисциплін», «Організація і методика наукових досліджень» тощо. 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 
перекладу) у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 
застосування теорій і методів філологічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов; здатність використовувати в 
професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему; здатність 
ведення документації з нормативним оперуванням засобами всіх рівнів мови; 
здатність використовувати знання ділового етикету, ділової мови та норм усного 
та письмового спілкування, уміти логічно й послідовно доводити інформацію під 
час професійного та соціального спілкування як усно, так і письмово; здатність 
учитися й оволодівати сучасними мовознавчими знаннями; здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; здатність застосовувати 
знання української мови у практичних ситуаціях. 

Програмні результати навчання: 
знати: предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу; теоретичні 

засади курсу, зміст мовних понять і термінів; мовні явища, закономірності, 
літературні норми; стилістичні ознаки мовних одиниць усіх рівнів, стилістичні 
ресурси мови; значення мовних одиниць та особливості їх функціонування; 
соціальні функції мови і роль професійної функції; сутність, види, завдання 
етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи; основні функції, рівні 
ділового спілкування, міжособистісні стосунки; мову професії, термінологію 
свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної 
мови; призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та 
оформлення різних видів документів. 

уміти: розпізнавати мовні явища й закономірності; аналізувати, групувати, 
класифікувати, систематизувати мовні явища; відрізняти випадки правильного 
використання мовних засобів від помилкових; розуміти значення й особливості 
функціонування мовних одиниць у різних формах професійного спілкування; 



грамотно в усній і письмовій формах створювати власні висловлювання з певною 
комунікативною метою; сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-
ділового й наукового стилів; 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. 

володіти: стилістичними прийомами і способами використання 
стилістичних ресурсів мови відповідно до умов і цільової настанови. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Вступ. Культура ділового мовлення. Літературна мова. Мовна норма. 

Мова професійного спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна 
компетенції. Основи культури української мови. Стилі сучасної української 
літературної мови у професійному спілкуванні. Спілкування як інструмент 
професійної діяльності. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, 
прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.  

Етика ділового спілкування. Поняття етики ділового спілкування, її 
предмет і завдання. Структура ділового спілкування. Техніка ділового 
спілкування. Мовленнєвий етикет. Правила спілкування фахівця при проведенні 
зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону. 

Лексичний аспект сучасної української літературної мови у діловому 
спілкуванні. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. Спеціальна 
термінологія і професіоналізми у фаховій сфері «Філологія». Типи 
термінологічних словників у галузі знань «Гуманітарні науки». Точність і 
доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. 
Вибір синонімів. 

Нормативність та правильність ділового мовлення. Орфографічні та 
орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Морфологічні норми 
сучасної української літературної мови, варіанти норм. Синтаксичні норми 
сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні філологів. 

Організація діловодства. Основні види документів. Основи організації 
діловодства в Україні. Служба діловодства. Загальні вимоги до складання 
документів. Види документів. Текст як основний реквізит документа. 
Документація щодо особового складу. Довідково-інформаційні документи. 
Документи з господарсько-договірної діяльності. Обліково-фінансові документи. 
Оформлення справ. Документообіг. 
 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни:  3,5 кредити ЕСТS, загальний обсяг 
– 105 годин, з яких  50 годин аудиторних занять  і 55 годин – самостійна робота. 
 

 


