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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» 

 
Мета курсу — підвищення та вдосконалення рівня культури мовлення 

майбутніх фахівців, формування в них моральних цінностей педагогічної 
діяльності, оволодіння знаннями з основ професійної етики та навичкам їх 
реалізації в професійній діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Українська мова (за проф. спрям.)», «Вікова фізіологія та 
гігієна голосу», «Сценічна мова», «Вокальний ансамбль», «Сольний спів» тощо. 

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати існуючі проблеми, аналізувати та 
вирішувати їх, обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх 
правочинність та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій 
виконавській діяльності; здатність до розуміння та комплексного оцінювання 
фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів; здатність розробляти і 
реалізовувати просвітницькі проекти задля популяризації українського й 
світового музичного мистецтва; здатність органічно діяти у будь-яких 
історичних вимірах п’єси; розглянути специфіку та складові акторської техніки; 
вивчити елементи сценічної дії; знати структуру дієвого аналізу; знати 
методику роботи з літературним матеріалом (п’єсою, роллю); ознайомитися з 
драматургічними жанрами і стилями. органічно діяти у будь-яких історичних 
вимірах п’єси; оволодіти методом дієвого аналізу п’єси та ролі; застосовувати і 
втілювати при роботі над роллю всю палітру жанрових і стильових 
особливостей драматургічного матеріалу; володіти різними виконавськими 
манерами, різними творчими методиками в роботі над роллю; здатність 
опанування культурологічних основ художньо-пластичного виховання; 
опанування основ фізіології організму людини та основ біомеханіки рухів; 
обізнаність принципів театральної біомеханіки, що засновуються на 
безперервному зв’язку зовнішнього середовища і психофізичного стану 
людини; здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 
технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, осмислення 
творчого результату; здатність до застосування принципів наукової 
самоорганізації, власного дослідницького стилю; реалізовувати рефлексивну 
здатність із застосуванням творчого підходу, досягати її максимальної 
ефективності та результативності. Здатність формувати та удосконалювати 
технічні та виконавські навички, виробляти за допомогою самоконтролю 
навички свідомого володіння тілом; застосовувати весь комплекс засобів 
виразності, артистичну, сценічну майстерність у професійній діяльності актора-
виконавця. Розуміння сучасних теоретичних основ сценічної театральної 2 
педагогіки, педагогіки мистецтва, теорії художньої культури. Здатність 
інтегрувати складні професійні вміння сприймання, запам’ятовування та 
інтерпретації драматичних творів, артистизм, виконавську надійність 
(самооцінку, самоконтроль, саморегуляцію). 

Програмні результати навчання (ПРН):  
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знати: теоретичні відомості про культуру мовлення як лінгво-дидактичну 
дисципліну; комунікативно-риторичні якості мовлення; особливості 
професійного спілкування; мовленнєвий етикет; орфоепічні, граматичні, 
лексичні аспекти професійного мовлення; основні категорії педагогічної етики; 
сучасні вимоги до професійно-моральних якостей педагога; моральні проблеми 
педагогічної діяльності); 

 вміти: використовувати засоби досягнення правильності, точності, 
чистоти, виразності, доречності, різноманітності та багатства українського 
мовлення; формувати особисте бачення педагогічної ситуації й самостійного 
визначати морально-етичні шляхи її розв’язання; дотримуватися вимог 
педагогічного етикету в практичній діяльності; бути готовими до особистісно-
значущої позитивної мотивації професійно-педагогічної діяльності, створення 
власного педагогічного досвіду;  

володіти: комунікативно-риторичними якостями мовлення, 
мовленнєвими етикетом; різними видами усного монологічного та діалогічного 
спілкування, готуватися до публічного виступу.  

Зміст навчальної дисципліни 
Загальні поняття культури мовлення. Мова і культура. Поняття про 

культуру мовлення. Поняття «культури мови». Культура мовлення як лінгво-
дидактична наука. Чинники формування культури мовлення. Мовна освіта. 
Мовне виховання. Мовленнєва поведінка. Професійна мовнокомунікативна 
компетенція. Мовна норма як лінгвістична категорія. Поняття загальномовної 
норми української мови. Літературна мова і норма. Типи літературної норми. 
Стильова норма. Стилістика мови і стилістика мовлення.  

Комунікативно-риторичні якості мовлення. Особливості усного 
мовлення. Діалогічне та монологічне мовлення. Функціональні різновиди 
мовлення. Комунікативно-риторичні якості мовлення. Історія вивчення та 
визначення комунікативно-риторичних якостей мовлення. Правильність як 
основна комунікативна ознака мовлення. Змістовність і точність. Чистота 
мовлення як комунікативна ознака. Умови досягнення чистоти мовлення. 
Засоби творення доречності. Різновиди доречності: стильова, контекстуальна, 
ситуативна та особистісно-психологічна. Багатство та різноманітність 
мовлення. Виразність мовлення.  

Орфоепічна правильність українського мовлення. Основні правила 
української вимови. Милозвучність української мови. Правила евфонічності. 
Словесний наголос. Наголошування іменників. Наголошування прізвищ. 
Наголошування прикметників. Наголошування числівників. Наголошування 
займенників. Наголошування дієслів. Фразовий наголос.  

Засоби досягнення точності та чистоти українського мовлення. 
Лексичні норми. Точність мовлення. Точність слововживання. Причини 
порушення смислової точності мовлення. Синоніми. Пароніми. Чистота 
мовлення. Просторічні слова. Соціальні і територіальні діалектизми. Поняття 
«суржик». Поняття фразеологічної норми. Порушення точності фразеологізмів.  

Граматична правильність українського мовлення. Словотвірні норми. 
Особливості творення прикметників. Нормативність творення відтопонімних 
слів. Морфологічні норми іменника. Нормативність уживання форм роду, числа 
та відмінка іменників. Нормативність уживання граматичних форм 
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прикметників. Нормативність уживання граматичних форм числівника. 
Нормативність уживання граматичних форм займенника. Нормативність 
уживання граматичних форм дієслова. Порушення норм у вживанні 
прийменників. Синонімія прийменникових конструкцій. Синтаксичні норми. 
Порядок слів у реченні. Координація присудка з підметом. Керування в 
українській мові. Використання однорідних членів речення, вставних і 
вставлених конструкцій. Використання складних речень у мовленні.  

Логічність мовлення. Логіка як метод переконання аудиторії. Закони 
логіки. Основні правила логічного наголосу. Логічні паузи. Логічна композиція. 
Основні види логічних помилок. Емоційні моменти промови. Мистецтво 
сполучати логічне та емоційне. Виразність і техніка мовлення. Умови 
виразності та шляхи її підвищення. Техніка усного мовлення.  

Етикет мовленнєвого спілкування. Мовна етика. Мовленнєвий етикет. 
Види мовленнєвого етикету. Привітання. Звертання. Етикетні формули. 
Евфемізація мовлення. Перебивання. Ви-спілкування. Ти-спілкування. 
Прощання.  

Культура публічного монологічного мовлення. Сутність і специфіка 
публічної монологічної мови. Історія публічної мови. Родово-жанрова 
диференціація сучасної монологічної публічної мови. Підготовка промови. 
Структура професійної публічної промови. Виголошення публічної промови.  

Культура діалогічного мовлення. Сутність і специфіка діалогічного 
мовлення. Ділова бесіда як різновид професійної діалогічної мови. Телефонна 
розмова. Суперечка – основа професійної дискутивно-полемічної мови.  

Загальні засади педагогічної етики. Моральна культура і духовна 
творчість педагога. Джерела педагогічної етики. Предмет, структура, функції і 
завдання педагогічної етики. 

Моральна свідомість особистості педагога. Структура моральної 
свідомості особистості педагога. Принципи педагогічної моралі. Принцип 
педагогічного гуманізму. Принцип педагогічного оптимізму. Принцип 
колективізму. Принцип громадянськості та патріотизму.  

Основні категорії педагогічної етики. Загальна характеристика 
категорій етики. Добро і зло у професійній діяльності педагога. Моральний 
обов’язок педагога. Моральна відповідальність педагога. Педагогічна 
справедливість. Щастя як вища моральна цінність особистості педагога. 
Моральна самосвідомість особистості педагога. Сутність моральної 
самосвідомості особистості педагога. Честь і гідність педагога. Совість 
(сумління) педагога.  

Моральні проблеми педагогічної діяльності. Роль і місце вчинку в 
моральній діяльності педагога. Співвідношення моральних цілей і засобів у 
педагогічній діяльності. Мотивація і наслідки моральної діяльності педагога. 
Педагог як суб’єкт моральних відносин. Особливості моральних відносин 
педагога. Культура спілкування педагога в системі моральних відносин. 
 

Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредитів ЄКТС (120 
годин), у тому числі 60 годин – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


