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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета:  
- формування комунікативної компетенції здобувачів вищої освіти, 

набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних 
здібностей здобувачів освіти   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 допомогою 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:  
- надання здобувачам вищої освіти   ґрунтовних й систематичних знань з 

усіх розділів ділової української мови; 
- формування умінь і навичок складання, написання та оформлення 

організаційної, розпорядчої, документації щодо особового складу, 
довідково-інформаційної, господарсько-договірної та обліково-

фінансової документації; 
- 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 здобувачів вищої освіти; 
- виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.  

- сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, 
коригування та перекладу наукових текстів. 

Предмет: сучасне ділове мовлення від загальних понять мовної норми, 
офіційно-ділового стилю та класифікації документів до складання і оформлення 

документів, структура та порядок створення документа. 
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні:  
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою. 
 
спеціальні (фахові, предметні): 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.  
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СК07. Здатність використовувати технології формування громадської думки, 
позиціювання та створення сприятливого  іміджу. 

СК08. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології, 
сучасні канали комунікації в професійній діяльності. 

 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання (програмні результати навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

ПРН11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 
електронну комунікацію, українською мовою. 

ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 
доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 

ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, 
з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 
ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  
ПРН20. Вивчати, оцінювати і впливати на громадську думку, застосовувати 

знання для просування організацій, товарів та послуг і створення їх сприятливого 
іміджу. 

ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-
комунікаційній діяльності. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: передумов немає. 

 
 

2. Структура освітньої компоненти 
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Розділ 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування 

1.1. Мова професійного спілкування як 
функціональний різновид української 
літературної мови 

6 2  
   

4 

1.2. Поняття літературної мови та мовної 
норми. Комунікативна сторона 
ділового спілкування 

10 4  
   

6 

1.3. Функціональні стилі української 
літературної мови 

10 4  
   6 

1.4. Сфера використання та мовні 
особливості офіційно-ділового стилю 

8 2  
   

6 

1.5. Наукова комунікація як складова 
фахової діяльності 

8 2     6 

1.6. Документ – основний вид ділового 
мовлення 

8 2  
   

6 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=1
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=1
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=1
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
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1.7. Документи щодо особового складу 10 4     6 

 Разом за 1 розділ 60 20     40 

 Разом за 1 семестр 60 20     40 

Розділ 2. Усне мовлення як складова частина ділового спілкування 

2.1. Довідково-інформаційні документи 
 

6 2  
   

4 

2.2. Обліково-фінансові документи 6 2     4 

2.3. Господарсько-договірні документи 8 4     4 

2.4. Організаційні та розпорядчі 
документи 

8 4  
   

4 

2.5. Культура усного ділового спілкування 10 4     6 

2.6. Організація та проведення прийомів, 
зустрічей, бесід, нарад, перемовин 

10 4     6 

2.7. Мистецтво публічного виступу 12 6     6 

 Разом за 2 розділ 60 26     34 

 Разом за 2 семестр 60 26     34 

 Всього 120 46     74 

 

 
3. Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ 

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 
ТЕМА 1.1. МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 
 

Українська мова – єдина національна мова українського народу і форма 
загальнонародної мови. Ознаки літературної мови. Професійна сфера як 

інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 
 

ТЕМА 1.2. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ТА МОВНОЇ НОРМИ. 
КОМУНІКАТИВНА СТОРОНА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Поняття літературної мови. Мовні норми. Види норм. Спілкування і 
комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. 

Поняття ділового спілкування. Культура усного професійного спілкування.  
 

ТЕМА 1.3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 
МОВИ 

 

Визначення стилю. Функціональні стилі української мови та сфера їх 

застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Художній стиль. 
Публіцистичний стиль. Науковий стиль. Розмовний стиль. Офіційно-діловий 

стиль. Епістолярний та конфесійний стилі. 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
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ТЕМА 1.4. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ 
 

Історія виникнення офіційно-ділового стилю (зародження офіційно-
ділового стилю в період Київської Русі). Загальні вимоги до складання та 

оформлення документів. Класифікація документів за різними ознаками. 
Класифікація документів за призначенням. Національний стандарт України. 

Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту і розташування реквізитів. Вимоги 
до тексту документа та оформлювання сторінки. 

 
ТЕМА 1.5. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Науковий стиль і його засоби у професійному спілкування. Рекомендований 

алгоритм написання тез доповідей. 
 

ТЕМА 1.6. ДОКУМЕНТ – ОСНОВНИЙ ВИД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ 
 

Документ як основна одиниця офіційно-ділового стилю. Сучасні вимоги до 
складання та оформлювання документів. Класифікація ділових паперів. Текст – 

основний реквізит документа. Правила викладу матеріалу і логічної будови тексту 
документа. Основні вимоги до мовлення. 

 
ТЕМА 1.7. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

 

Заява. Типи заяв. Правила оформлювання заяв та їх реквізити.  
Характеристика та її реквізити. Автобіографія та її реквізити. Резюме. 

Трудова книжка. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу.  
 

РОЗДІЛ 2. УСНЕ МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДІЛОВОГО 
СПІЛКУВАННЯ 

 
ТЕМА 2.1. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ 

 

Довідка та її основні реквізити. Типові мовні звороти, що вживаються у 

довідково-інформаційних документах. Доповідні та пояснювальні записки, їх 
реквізити. Звіти та їх різновиди (статистичні, текстові). Вимоги до тексту звіту. 

Протокол та витяг з протоколу. Групи протоколів (стислі, повні, стенографічні).  
Вимоги до тексту протоколу. Реквізити витягу з протоколу. Етикет ділового 

листування. Службові листи та їх стиль. Початкові та завершальні речення листів. 
Запрошення, оголошення. Наукова робота. Пресреліз. 
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ТЕМА 2.2. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ 
 

Акт та його реквізити. Вимоги до текстів актів. Таблиця, список, перелік та 
їх реквізити. Доручення. Розписка та її реквізити. Типові мовні звороти, що 

вживаються в обліково-фінансових документах. 
 

ТЕМА 2.3. ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНІ ДОКУМЕНТИ 
 

Типи договорів (договір підряду, купівлі-продажу, про спільну діяльність, 
договір оренди, трудовий договір тощо). Контракт та його реквізити. Структура 

тексту контракту. Трудова угода та її реквізити. 
 

ТЕМА 2.4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ 
 

Інструкція (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання).  

Положення (типові та індивідуальні). Статут (типовий, індивідуальний). Типові 
мовні звороти, що вживаються в організаційних документах. Постанова. 

Розпорядження (загальні, часткові). Організаційні накази. Особливості побудови 
текстів в розпорядчих документах. 

 
ТЕМА 2.5. КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Спілкування як вияв соціальної взаємодії. «Техніка» спілкування. Мовний 

етикет. Стандартні етикетні ситуації. Культура мовлення.  
 

ТЕМА 2.6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМІВ, ЗУСТРІЧЕЙ, 
БЕСІД, НАРАД, ПЕРЕМОВИН 

 

Протокольні вимоги щодо організації та методики проведення прийомів, 
зустрічей, бесід, перемовин. Організація прийому делегації. Прийом відвідувачів. 

Ділові засідання (наради). Телефонна розмова. Візитна картка та її використання. 
 

ТЕМА 2.7. МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 
 

Публічний виступ. Жанри публічних виступів. Доповідь (політична, звітна, 
ділова). Промова. Лекція. Презентація. Інтерв’ю.  

 
4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Мова професійного спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови 
План 

1. Українська мова – єдина національна мова українського народу і форма 

загальнонародної мови.  
2. Ознаки літературної мови. 
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3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 
розмовного стилів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 1.2. Поняття літературної мови та мовної норми. Комунікативна 

сторона ділового спілкування 
План 

1. Поняття літературної мови.  
2. Мовні норми. Види норм. 

3. Морфологічна норма професійного мовлення. 
4. Спілкування і комунікація.  

5. Функції спілкування.  
6. Види, типи і форми професійного спілкування.  
7. Поняття ділового спілкування.  

8. Культура усного професійного спілкування.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 1.3. Функціональні стилі української літературної мови 
План 

1. Визначення стилю.  
2. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.  

3. Основні ознаки функціональних стилів.  
4. Художній стиль. 

5. Публіцистичний стиль. 
6. Науковий стиль. 
7. Розмовний стиль. 

8. Офіційно-діловий стиль. 
9. Епістолярний та конфесійний стилі. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 1.4. Сфера використання та мовні особливості офіційно-ділового стилю 

План 
1. Історія виникнення офіційно-ділового стилю (зародження офіційно-ділового 

стилю в період Київської Русі). 
2. Загальні вимоги до складання та оформлення документів.  

3. Класифікація документів за різними ознаками.  
4. Класифікація документів за призначенням.  

5. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. Вимоги до 
змісту і розташування реквізитів.  

6. Вимоги до тексту документа та оформлювання сторінки. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
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Тема 1.5. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 
План 

1. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкування.  
2. Рекомендований алгоритм написання тез доповідей. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 1.6. Документ – основний вид ділового мовлення 

План 
1. Документ як основна одиниця офіційно-ділового стилю.  

2. Сучасні вимоги до складання та оформлювання документів.  
3. Класифікація ділових паперів.  

4. Текст – основний реквізит документа.  
5. Правила викладу матеріалу і логічної будови тексту документа.  
6. Основні вимоги до мовлення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 1.7. Документи щодо особового складу 

План 
1. Заява. Типи заяв.  

2. Правила оформлювання заяв та їх реквізити.  
3. Характеристика та її реквізити.  

4. Автобіографія та її реквізити. 
5. Резюме.  

6. Трудова книжка.  
7. Особовий листок з обліку кадрів.  
8. Наказ щодо особового складу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 2.1. Довідково-інформаційні документи 

План 
1. Довідка та її основні реквізити.  

2. Типові мовні звороти, що вживаються у довідково-інформаційних 
документах.  

3. Доповідні та пояснювальні записки, їх реквізити.  
4. Звіти та їх різновиди (статистичні, текстові).  

5. Вимоги до тексту звіту.  
6. Протокол та витяг з протоколу.  

7. Групи протоколів (стислі, повні, стенографічні). 
8. Вимоги до тексту протоколу.  
9. Реквізити витягу з протоколу.  

10. Етикет ділового листування.  
11. Службові листи та їх стиль.  

12. Початкові та завершальні речення листів.  
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13. Запрошення, оголошення.  
14. Наукова робота.  

15. Пресреліз. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 2.2. Обліково-фінансові документи 
План 

1. Акт та його реквізити.  
2. Вимоги до текстів актів.  

3. Таблиця, список, перелік та їх реквізити.  
4. Доручення.  

5. Розписка та її реквізити.  
6. Типові мовні звороти, що вживаються в обліково-фінансових документах. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 2.3. Господарсько-договірні документи 
План 

1. Типи договорів (договір підряду, купівлі-продажу, про спільну діяльність, 
договір оренди, трудовий договір тощо).  

2. Контракт та його реквізити.  
3. Структура тексту контракту.  

4. Трудова угода та її реквізити. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 2.4. Організаційні та розпорядчі документи 

План 
1. Інструкція (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання).  

2. Положення (типові та індивідуальні).  
3. Статут (типовий, індивідуальний).  

4. Типові мовні звороти, що вживаються в організаційних документах.  
5. Постанова.  

6. Розпорядження (загальні, часткові).  
7. Організаційні накази.  

8. Особливості побудови текстів в розпорядчих документах. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 2.5. Культура усного ділового спілкування 
План 

1. Спілкування як вияв соціальної взаємодії.  

2. «Техніка» спілкування.  
3. Мовний етикет.  

4. Стандартні етикетні ситуації.  
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5. Культура мовлення.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 2.6. Організація та проведення прийомів, зустрічей, бесід, нарад, 
перемовин 

План 
1. Протокольні вимоги щодо організації та методики проведення прийомів, 

зустрічей, бесід, перемовин.  
2. Організація прийому делегації.  

3. Прийом відвідувачів.  
4. Ділові засідання (наради).  

5. Телефонна розмова.  
6. Візитна картка та її використання. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 2.7. Мистецтво публічного виступу 
План 

1. Публічний виступ.  
2. Жанри публічних виступів.  

3. Доповідь (політична, звітна, ділова).  
4. Промова.  

5. Лекція.  
6. Презентація.  

7. Інтерв’ю.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Мова професійного спілкування як функціональний різновид 
української літературної мови 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Українська мова – єдина національна мова українського народу і форма 

загальнонародної мови.  
2. Ознаки літературної мови. 

3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного 
стилів. 

Практичні завдання 
1. Підготувати тексти різних функціональних стилів сучасної української мови 

для аналізу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
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Тема 1.2. Поняття літературної мови та мовної норми. Комунікативна 
сторона ділового спілкування 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Поняття літературної мови.  

2. Мовні норми. Види норм. 
3. Морфологічна норма професійного мовлення. 

4. Спілкування і комунікація.  
5. Функції спілкування.  

6. Види, типи і форми професійного спілкування.  
7. Поняття ділового спілкування.  

8. Культура усного професійного спілкування.  
Практичні завдання 

1. Підібрати зразки текстів різних стилів та типів мовлення. Вміти визначати за 
текстом риси того чи іншого стилю. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 1.3. Функціональні стилі української літературної мови 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Визначення стилю.  
2. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.  

3. Основні ознаки функціональних стилів.  
4. Художній стиль. 

5. Публіцистичний стиль. 
6. Науковий стиль. 

7. Розмовний стиль. 
8. Офіційно-діловий стиль. 
9. Епістолярний та конфесійний стилі. 

Практичні завдання 
1. Розглянути традиційні та сучасні теорії щодо походження української мови.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 1.4. Сфера використання та мовні особливості офіційно-ділового 

стилю 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Історія виникнення офіційно-ділового стилю (зародження офіційно-ділового 
стилю в період Київської Русі). 

2. Загальні вимоги до складання та оформлення документів.  
3. Класифікація документів за різними ознаками.  

4. Класифікація документів за призначенням.  
5. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. Вимоги до 

змісту і розташування реквізитів.  

6. Вимоги до тексту документа та оформлювання сторінки. 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3264&section=2
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Практичні завдання 
1. Сформулювати основні етапи розвитку української літературної мови згідно 

з найбільш ймовірною (на думку здобувача освіти) теорією. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 1.5. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкування.  
2. Рекомендований алгоритм написання тез доповідей. 

Практичні завдання 
1. Скласти 5 речень на різні правила вживання розділових знаків при 

звертаннях та вставних словах. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 1.6. Документ – основний вид ділового мовлення 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Документ як основна одиниця офіційно-ділового стилю.  

2. Сучасні вимоги до складання та оформлювання документів.  
3. Класифікація ділових паперів.  

4. Текст – основний реквізит документа.  
5. Правила викладу матеріалу і логічної будови тексту документа.  

6. Основні вимоги до мовлення. 
Практичні завдання 

1. Скласти таблицю за всіма відомими вам класифікаціями видів документів.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 1.7. Документи щодо особового складу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Заява. Типи заяв.  

2. Правила оформлювання заяв та їх реквізити.  
3. Характеристика та її реквізити.  

4. Автобіографія та її реквізити. 
5. Резюме.  

6. Трудова книжка.  
7. Особовий листок з обліку кадрів.  

8. Наказ щодо особового складу. 
Практичні завдання 

1. Скласти автобіографію, резюме та характеристику на одногрупника 
(одногрупницю). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
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Тема 2.1. Довідково-інформаційні документи 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Довідка та її основні реквізити.  
2. Типові мовні звороти, що вживаються у довідково-інформаційних 

документах.  
3. Доповідні та пояснювальні записки, їх реквізити.  

4. Звіти та їх різновиди (статистичні, текстові).  
5. Вимоги до тексту звіту.  

6. Протокол та витяг з протоколу.  
7. Групи протоколів (стислі, повні, стенографічні). 

8. Вимоги до тексту протоколу.  
9. Реквізити витягу з протоколу.  

10. Етикет ділового листування.  
11. Службові листи та їх стиль.  
12. Початкові та завершальні речення листів.  

13. Запрошення, оголошення.  
14. Наукова робота.  

15. Пресреліз. 
Практичні завдання 

1. Скласти план і звіт за планом, доповідну або пояснювальну записку, 
оголошення.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 2.2. Обліково-фінансові документи 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Акт та його реквізити.  
2. Вимоги до текстів актів.  

3. Таблиця, список, перелік та їх реквізити.  
4. Доручення.  

5. Розписка та її реквізити.  
6. Типові мовні звороти, що вживаються в обліково-фінансових документах. 

Практичні завдання 
1. Пояснити  лексичне  значення термінів управлінської  діяльності: 

директивний  документ, етикетна норма, індекс справи, подання . 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 2.3. Господарсько-договірні документи 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Типи договорів (договір підряду, купівлі-продажу, про спільну діяльність, 
договір оренди, трудовий договір тощо).  

2. Контракт та його реквізити.  

3. Структура тексту контракту.  
4. Трудова угода та її реквізити. 
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Практичні завдання 
1. Скласти організаційні документи: статут, положення, інструкція, правила. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 2.4. Організаційні та розпорядчі документи 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Інструкція (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання). 

2. Положення (типові та індивідуальні).  
3. Статут (типовий, індивідуальний).  

4. Типові мовні звороти, що вживаються в організаційних документах.  
5. Постанова.  

6. Розпорядження (загальні, часткові).  
7. Організаційні накази.  
8. Особливості побудови текстів в розпорядчих документах. 

Практичні завдання  
1. Скласти і записати мінірозповідь під назвою «Інвестиційний фонд», 

використовуючи запропоновані іменники другої відміни. 
Ризик, цінні папери, фонд, інвестор, завдання, дивіденд, ринок, актив, 

капіталовкладник, прибуток. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 
 

Тема 2.5. Культура усного ділового спілкування 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Спілкування як вияв соціальної взаємодії.  
2. «Техніка» спілкування.  
3. Мовний етикет.  

4. Стандартні етикетні ситуації.  
5. Культура мовлення.  

Практичні завдання 
1. Поставити в словах наголоси. З’ясувати вимову наголошених і 

ненаголошених голосних. Позначити слова, що мають подвійний наголос. 
Завдання, захворіти, черговий, завжди, помилка, документ, виразний, 

фарфор, одинадцять, одинадцятьох, різновид, асиметрія, дочка, апостроф, 
посередині, ведмедиця, олень, форзац, беззахисний. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 2.6. Організація та проведення прийомів, зустрічей, бесід, нарад, 

перемовин 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Протокольні вимоги щодо організації та методики проведення прийомів, 

зустрічей, бесід, перемовин.  
2. Організація прийому делегації.  

3. Прийом відвідувачів.  
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4. Ділові засідання (наради).  
5. Телефонна розмова.  

6. Візитна картка та її використання. 
Практичні завдання 

1. Укласти правила ведення ділової розмови по телефону: а) загальні;  
б) якщо телефонуєте ви; в) якщо телефонують вам. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
Тема 2.7. Мистецтво публічного виступу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Публічний виступ.  

2. Жанри публічних виступів.  
3. Доповідь (політична, звітна, ділова).  
4. Промова.  

5. Лекція.  
6. Презентація.  

7. Інтерв’ю. 
Практичні завдання  

1. Розкрити специфіку використання мобільного телефону в діловому 
спілкування. Правила та помилки. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 

 
 

7. Питання до іспиту 
 

1. Поняття «літературної мови». Відмінності між національною та 

літературною мовами. 
2. Мова як знакова система. 

3. Мовна норма. Типи норм. 
4. Основні вимоги до мовлення. 

5. Функції мови.  
6. Теорії походження української мови. 

7. Система стилів української мови. 
8. Сфера функціонування й основні риси наукового стилю. 

9. Сфера функціонування й основні риси художнього стилю. 
10.  Сфера функціонування й основні риси розмовно-побутового стилю. 

11.  Сфера функціонування й основні риси публіцистичного стилю. 
12.  Найважливіші риси, які визначають діловий стиль. 

13.  Історія розвитку офіційно-ділового стилю. 
14.  Поняття «документа». Перелік вимог до документа. 
15.  Класифікація документів. 

16.  Реквізит як елемент документа. 
17.  Формуляр документа. Оформлення сторінки. 

18.  Рубрикація тексту. Дві системи нумерації: комбінована і нова. 
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19.  Написання цифр та символів у ділових паперах. 
20.  Державний стандарт України щодо реквізитів (оглядово). 

21.  Вимоги до тексту ділових паперів. 
22.  Правила, їх реквізити та правила оформлення.  

23.  Статути, їх реквізити та правила оформлення. 
24.  Заява, її реквізити та правила оформлення. 

25.  Автобіографія, її реквізити та правила оформлення. 
26.  Характеристика, її реквізити та правила оформлення. 

27.  Накази щодо особового складу, їх реквізити та правила оформлення.  
28.  Особовий листок з обліку кадрів, його реквізити та правила оформлення.  

29.  Трудова книжка, її реквізити та правила оформлення. 
30.  Резюме, його реквізити та правила оформлення. 

31.  Протокол, його реквізити та правила оформлення. 
32.  Витяг з протоколу, його реквізити та правила оформлення.  
33.  Довідка, її реквізити та правила оформлення. 

34.  Оголошення, його реквізити та правила оформлення. 
35.  Доповідна записка, її реквізити та правила оформлення. 

36.  Пояснювальна записка, її реквізити та правила оформлення. 
37.  Службові листи, їх реквізити та правила оформлення. 

38.  Реферат, його реквізити та правила оформлення. 
39.  Звіт, реквізити та правила оформлення. 

40.  План, реквізити та правила оформлення. 
41.  Доручення, його реквізити та правила оформлення. 

42.  Розписка, її реквізити та правила оформлення. 
43.  Акт, його реквізити та правила оформлення. 

44.  Договір, його реквізити та правила оформлення. 
45.  Трудові угоди, їх реквізити та правила оформлення. 
46.  Контракти, їх реквізити та правила оформлення. 

47.  Наказ як розпорядчий документ, його реквізити та правила оформлення.  
48.  Таблиця, список, перелік, реквізити та правила оформлення. 

49.  Усне ділове мовлення. Публічний виступ. Жанри публічних виступів. 
50.  Усне ділове мовлення. Доповідь. Вимоги до промовця.  

51.  Усне ділове мовлення. Вимоги до усного ділового мовлення. 
52.  Усне ділове мовлення. Порядок підготовки і проведення бесіди.  

53.  Усне ділове мовлення. Порядок підготовки і проведення наради.  
54.  Усне ділове мовлення. Культура телефонного діалогу.  

55.  Усне ділове мовлення. Оформлення візитної картки. 
56.  Правопис прізвищ та імен по батькові. Складні випадки відмінювання 

прізвищ. 
57.  Способи відтворення чужого мовлення. 

58.  Складні випадки вживання великої літери. 
59.  Книжні та іншомовні слова в документах.  
60.  Терміни та їх місце в діловому мовленні. 

61.  Фразеологічні звороти у діловому мовленні.  
62.  Культура мови і суржик. 
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8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

А – відмінно (90–100 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, 
який виявляє бездоганні знання матеріалу, повноту аргументації; здобувач освіти   

вільно оперує ключовими поняттями, дає їм визначення, старанно відбирає  
факти, показує всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу, проявляє творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні 
навчально-програмного матеріалу; при цьому також враховується активність 

здобувача освіти   на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою 
обсягу самостійної роботи. 

B – добре (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача освіти на всі питання 
з можливими окремими неточностями; здобувач  вищої освіти    відбирає, 
визначає й описує ключові поняття, проблеми та ідеї, наводить факти, робить 

поінформовані висновки, припускається незначних фактичних неточностей, 
протягом семестру бере активну участь в практичних заняттях, відповідає на 

запитання на лекціях, показує добрі знання навчально-програмного матеріалу, при 
цьому також враховується виконання передбаченого програмою обсягу 

самостійної роботи. 
C – добре (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої  освіти  на всі 

питання з окремими неточностями, неповнотою аргументації; при цьому також 
враховується його активність на практичних заняттях, виконання передбаченого 

програмою обсягу самостійної роботи. 
D – задовільно (66–73 балів) заслуговує відповідь здобувача освіти, в якій 

він  робить неповні висновки, протягом семестру недостатньо працював на 
практичних заняттях, допустив  грубі помилки; при цьому також враховується 
виконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи. 

Е – задовільно (61–65 балів) виставляється здобувачу вищої освіти, який 
показав низькі знання навчально-програмного матеріалу освітньої компоненти. 

FХ – незадовільно (21–60 балів) виставляється здобувачу вищої освіти, який 
показав незадовільні знання, але з можливістю повторного складання.  

F – незадовільно (0–20 балів) виставляється здобувачу вищої освіти, який 
показав незадовільні знання і має обов’язково повторно вивчати курс освітньої 

компоненти. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 

 
Основна література 

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: навч. 
посібник. Київ : А.С.К., 2003. 416 с. 

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: навч. посіб.  Вінниця: 
Нова книга, 2003. 480 с. 

3. Український правопис. НАН України, Інститут мовознавства 
ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. Київ, 1997. 288 с. 

4. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: навч. посіб. 

Київ : Арій, 2008. 424 с. 
5. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: підручник. Київ, 2008. 

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник / 5-те вид., доп. і 
перероб.  Київ : Арій, 2010. 576 с. 

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник. Київ : Арій, 2009. 
301 с. 

8. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: 
навчальний посібник. Київ : Арій, 2008. 160 с. 

9. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним 
спрямуванням: Підручник. Київ : Алерта, 2010. 696 с. 

10. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови. Київ, 2006. 326 с. 
 

Допоміжна література 
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ : 

Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с. 

2. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділов. 
комунікації.  Київ, 2002. 205 с. 

3. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич.  Чернівці : 
Книги –ХХІ, 2005.  572 с. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: 
підручник.  Київ : Вища школа, 2003. 462 с. 

5. Палеха Ю.І. Ділова етика.  Київ, 2000. 250 с. 
6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001. 224 с. 

7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посіб. Київ : 
Знання, 2006.  291 с. 

8. Українська мова: Енциклопедія. Київ : Видавництво «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. 820 с. 

9. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 280 с. 

10. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика спілкування. Київ, 2002. 223 с. 
11. Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна 

підготовка до тестування: навч. посіб.  Київ : Арій, 2008.  640 с. 
12. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. Київ, 2003. 416 с. 
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Інформаційні ресурси 
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звернення: 03.01 2021). 
4. Український інформаційний простір: Науковий журнал Київського 

національного університет культури і мистецтв / Головний редактор 
М. Тимошик.  Числа за 2018-2020  рр. Електронні версії журналу – на сайті 

журналу. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/ (дата звернення: 03.01 2021). 
5. Читомо. Портал про культуру редагування, читання і книговидання: веб-сайт. 
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