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Силабус курсу Українська мова за професійним спрямуванням 

______2017-2018_____ навчального року 

 

 
Назва курсу  Стратегічний маркетинг в туризмі 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань  24 Сфера обслуговування, спеціальність  242  Туризм 
 

Викладачі курсу Хібеба Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
українського прикладного мовознавства філологічного факультету 

Контактна 

інформація 

викладачів 

http://philology.lnu.edu.ua/department/ukrajinskoho-prykladnoho-movoznavstva, 
м. Львів, вул. Університетська, 1 к. 233 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook. Для 
погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту викладача 
або дзвонити. 

Сторінка курсу http://old.philology.lnu.edu.ua/prykl_mov_prohrama_ukr_mova_prof_spriam.pdf 
Інформація про 

курс 

Згідно з навчальним планом Міністерства освіти і науки професійну мовну 
підготовку студенти нефілологічних факультетів у вищій школі отримують 
у результаті вивчення дисципліни “Українська мова за професійним 
спрямуванням”, яка покликана забезпечити високий рівень знань з 
української мови та належне володіння культурою фахового мовлення. 
 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуваннямі» є 
завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 242  Туризм для 
освітньої програми ____бакалавр____ , яка викладається в ___1___ 
семестрі в обсязі ____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Основна мета курсу “Українська мова за професійним 
спрямуванням” –– підвищити рівень комунікативної культури 
професійного мовлення в усній та писемній формах, удосконалити навички 
практичного володіння українською мовою в різних видах мовленнєвої 
діяльності, пов’язаної з фаховими потребами, ознайомити з культурою 
ведення документації та етикою ділового спілкування.  

Завдання: 

1) навчити культури професійного мовлення відповідно до 
орфоепічних, лексичних, граматичних, стилістичних норм української 
літературної мови; 

2) ознайомити з особливостями усного та писемного професійного 
мовлення; 

3) виробити навички оформлення ділових паперів і деяких видів 
наукових робіт. 
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 
1. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у 

професійному спілкуванні: Навч. посіб. – К., 2004. – 328 с. 
2. Культура фахового мовлення: Навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич. – 

Чернівці, 2005. – 572 с. 
3. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного 

спілкування: Навч. посіб. – К., 2010. – 352 с. 
4. Українська мова за професійним спрямуванням: 

Практикум: Навч. посіб. / Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновол, 
Н.П. Руденко. – К., 2009. – 272 с. 

5. Хібеба Н. Українська мова за професійним 
спрямуванням: навчально-методичний посібник. – Львів, 2017. – 
100 с.  

Додаткова 

1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 2010. – 252 с. 
2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. – 232 с. 

Інтернет-джерела 

 
1. Неправильно – правильно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hohlopedia.org.ua/nepravylno_pravylno_voloschak/. 
2. Семеног О.М. Наукова мова як комунікативний феномен 

[Електронний ресурс] / О.М. Семеног. – Режим доступу: 
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/ txt/Semenog.php/. 

3. Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/. 

4. Тищенко К. Правда про походження української мови [Електронний 
ресурс] / К. Тищенко. – Режим доступу: 
http://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2012/10_12/04/tyshenko/tyshenk.  

Тривалість курсу _______90____   год. 
 

Обсяг курсу 32  години аудиторних занять. З них __16_ годин лекцій, __16_ годин 
лабораторних робіт/практичних занять та ___58____ годин самостійної 
роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:  
• специфіку наукової, офіційно-ділової і професійної мови; 
• норми сучасної української літературної мови як основу 

професійного спілкування; 
• особливості усного ділового спілкування та найважливіші формули 

мовленнєвого етикету; 
• класифікацію документів, основні правила їх оформлення; 
• вимоги до структури та оформлення текстів наукового стилю; 
• основні філологічні та фахові лексикографічні джерела з туризму 

уміти:  

• правильно використовувати мовні засоби відповідно до потреб 
спілкування;  

• поєднувати словесні і невербальні засоби спілкування відповідно до 
мети та ситуації спілкування; 
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• укладати ділові папери, добираючи відповідні мовні засоби; 
• послуговуватись лексикографічними джерелами; 
• грамотно оформлювати різні види наукових робіт, бібліографію; 
• аналізувати та редагувати тексти фахового спрямування, виявляти 

порушення мовних норм. 
 

Ключові слова Українська мова за професійним спрямуванням; українська літературна 
мова; державність мови; функції мови; мовні норми; усне професійне 
мовлення; писемне професійне мовлення 

Формат курсу Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 
науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 
глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 
зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 
виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і 
очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі 
відбувається отримання бази знань і методики для самостійного засвоєння 
навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на другому 
етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує 
заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 
безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Українська мова за 
професійним спрямуванням»1 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру, 
комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі сучасної 
української літературної мови; знання історії укр. мови, її функціональних 
стилів, лексичного та фразеологічного багатства, вміння послуговуватися 
різноманітними словниками 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, дискусія 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів за темою лекції, 
дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Семінарське заняття:  
доповідь, відповідь, обговорення; презентація результатів дослідження. 

Необхідне 

обладнання 

_ 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• семінарські заняття : максимальна кількість балів_30 _ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 
 • іспит максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до іспиту 1. Поняття “мова професійного спілкування” і “ділова мова”. 
2. Мова і мовлення в житті людини. Функції мови. 
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3. Українська мова: походження, основні етапи розвитку, сучасний 
стан і перспективи функціонування. 

4. Українська мова серед інших мов світу. 
5. Українська національна і літературна мова. Ознаки літературної 

мови. 
6. Поняття мовної норми, її види. 
7. Сучасні проблеми українського правопису. 
8. Функціонально-стилістична диференціація сучасної української 

літературної мови. 
9. Характеристика наукового стилю. 
10. Характеристика офіційно-ділового стилю. 
11. Види наукових робіт, правила їх оформлення. Вимоги до мови 

наукових робіт.  
12. Правила оформлення бібліографії, покликань та списку 

літератури. 
13. Усна і писемна форма професійного мовлення.  
14. Документ як основний вид писемного писемного ділового 

мовлення, його функції. 
15.  Класифікація сучасних документів. 
16. Реквізити та основні вимоги до їх оформлення. 
17. Текст як основний реквізит документа. Найважливіші елементи 

структури тексту документа.  
18. Загальні вимоги до складання та оформлення документів 

(способи оформлення сторінки, системи нумерації, правила 
рубрикації тексту). 

19. Особливості мови ділових паперів, засоби стандартизації мови. 
20. Загальні вимоги до культури усного професійного мовлення.  
21. Наголос та його види. Функції наголосу. 
22. Норми наголошування сучасної української літературної мови. 
23. Норми літературної вимови.  
24. Засоби милозвучності (евфонії). 
25. Види і жанри усного професійного мовлення. 
26. Характеристика жанрів публічного монологічного мовлення 

(доповідь, промова, виступ, повідомлення). 
27. Структура публічного виступу. Етапи підготовки публічного 

виступу. 
28. Характеристика жанрів приватного діалогічного мовлення 

(ділова бесіда, розмова керівника з підлеглим, телефонна 
розмова). 

29. Етикет усного професійного спілкування (культура мислення, 
культура мовлення, культура поведінки, зовнішній вигляд). 

30. Український мовленнєвий етикет у професійному спілкуванні, 
його види. Тональності спілкування.  

31. Невербальні засоби професійного спілкування (міміка, жести, 
погляд, поза, дистанція, рукостискання). 

32. Лексичні норми мови професійного спілкування. Плеоназм і 
тавтологія як порушення норм культури ділового мовлення. 

33. Лексика української мови за походженням. Іншомовні слова в 
лексиці туристично-фахової сфери. 
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34. Активна і пасивна лексика української мови. Неологізми у сфері 
професійного спілкування.  

35. Традиції творення і використання абревіатур у мові 
професійного спілкування. 

36. Функціональна диференціація лексики української мови.  
37. Терміни туристично-фахової сфери: ознаки, структура, 

функціонування.  
38. Професійна лексика. 
39. Омоніми, пароніми, синоніми, антоніми та їхні функції в мові 

професійного спілкування. 
40. Фразеологія фахової мови. 
41. Українська лексикографія. Сучасні комп’ютерні словники. 

Словники та довідники з туризму. 
42. Труднощі визначення роду іменників (рід іменників на 

позначення професій, звань, посад; незмінювані іменники 
іншомовного походження; абревіатури).  

43. Нормативність уживання форм числа іменників. 
44. Складні випадки творення відмінкових форм іменників: 

особливості форм Р.в. однини іменників чол. роду ІІ відміни; 
уживання паралельних закінчень у Д.в. однини іменників чол. 
роду ІІ відміни; застосування форм Кл.в. у звертаннях офіційного 
мовлення. 

45. Нормативність творення та вживання форм ступенів порівняння 
прикметників у фаховій мові. 

46. Функціонування числівників у мові професійного спілкування. 
Словозміна числівників. 

47. Поєднання числівників з іменниками. Числівники у складі інших 
слів.  

48. Нормативність уживання граматичних форм займенника.  
49. Особливості вживання дієслівних форм у мові професійного 

спілкування. 
50. Прийменники в мові професійного спілкування. Синонімія 

прийменникових конструкцій української мови. 
51. Синтаксичні норми мови професійного спілкування. 
52. Порядок слів у реченні. 
53. Складні випадки керування. 
54. Координація присудка з простим і складеним підметом. 
55. Типові порушення норми при побудові ряду однорідних членів 

речення. 
56. Правила оформлення сучасних ділових паперів (заява, 

автобіографія, резюме, характеристика, рекомендаційний лист, 
розписка, доручення, протокол, витяг з протоколу). 
 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконан
ня 

1 Тема 1: Українська мова 

як засіб професійного 

спрямування 

 
1. Предмет, мета і 

завдання курсу 
“Українська мова за 
професійним 
спрямуванням”. 
Поняття “ділова 
мова”, “мова 
професійного 
спілкування”.  

2. Мова як соціальне й 
національне явище. 
Мова і мовлення. 
Основні функції мови. 

3. Українська мова серед 
інших мов світу. З 
історії становлення та 
розвитку української 
мови. Теорії 
походження 
української мови. 
Сучасний стан мовної 
ситуації в Україні. 

4. Українська 
національна і 
літературна мова, 
основні ознаки 
літературної мови.  

5. Мовна норма, її види. 

Лекція 1. Білоус М.П. Фатичне спілкування 
українців // Мова і культура нації: Зб. 
статей. – Львів, 1991. – С. 18–23. 

2. Горбач О. Засади періодизації історії 
української літературної мови й етапи 
її розвитку // Другий міжнародний 
конгрес україністів. Мовознавство. – 
Львів, 1993. – С. 7–12. 

3. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. 
Мова і нація: Тези про місце і роль 
мови в національному відродженні 
України. – Дрогобич, 1990. – 32 с. 
 

- - 
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Критерії формування 
норм літературної 
мови. Стабільність і 
змінність мовних 
норм. 

 
2 Тема 1: Українська мова 

як засіб професійного 

спрямування 

 

Семінарськ
е заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я. 

1. Фаріон І. Мовна норма: знищення, 
пошук, віднова. – 2-ге вид., доп. – 
Івано-Франківськ, 2010. – 336 с. 

2. Фаріон І. Правопис –– корсет 
мови? Український правопис як 
культурно-політичний вибір. – 
Львів, 2006. – 120 с. 

3. Царук О.В. Українська мова серед 
інших слов’янських мов: 
Етнологічні та граматичні 
параметри. – Дніпропетровськ, 
1998. – 322 с. 

4. Ющук І.П. Мова наша українська: 
Статті, виступи, роздуми. – К., 
2003. – 254 с. 
 

1 .  Розкрити зміст 
понять: р і д на  
м о ва;  
н ац і о н ал ьна  
м о ва;  
д ер ж а вна  
м о ва;  
д во м о вні с ть
.  

2. Розкрити зміст 
документів, які 
забезпечують 
державний 
статус 
української 
мови (Закон 
“Про мови в 
Українській 
РСР”; 
Конституція 
України, 
Ст. 10). 

3. Записати і 
прокоментуват
и 
висловлювання 
відомих людей 
про українську 
мову.  

4. Опрацювати 
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працю 
І. Огієнка 
“Наука про 
рідномовні 
обов’язки”. 

5. Навести та 
охарактеризува
ти 5 прикладів 
відхилення від 
мовних норм. 

 
3 Тема 2. Українська мова в 

аспекті культури 

мовлення. Культура усного 

фахового мовлення.  
Культура мови і культура 
мовлення. Комунікативні 
ознаки культури мовлення. 
Способи підвищення рівня 
культури фахового 
мовлення. Інформативна та 
нормативна функції 
словників. Орфоепічні та 
акцентуаційні норми усного 
професійного мовлення. 
Засоби милозвучності 
української мови. 
Інтонаційна виразність 
усного мовлення, основні 
елементи інтонації. Публічне 
і приватне мовлення у 
професійній діяльності 
людини. Мистецтво оратора. 
Стратегії мовної поведінки. 
Культура ведення спору 
(дискусія, полеміка). 

Лекція 1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: 
традиції і сучасність / С.К. Богдан. – 
Київ: Рідна мова, 1998. – 475 с. 

2. Бугай Н.І. Український етикет: посіб. 
для дітей та дорослих / Н.І. Бугай. – 
Київ: Бібліотека українця, 2000. – 
264 с. 

3. Бутенко А.В. Мовлення ділових людей 
на нарадах, засіданнях, зборах: навч. 
посіб. для студ. нефілол. спец. / 
А.В. Бутенко. – Алчевськ: ДГМІ, 
2003. – 253 с. 
 

- - 
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Український мовленнєвий 
етикет у професійній сфері. 
 

4 Тема 2. Українська мова в 

аспекті культури 

мовлення. Культура усного 

фахового мовлення 

 

Семінарськ
е заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1. Кубрак О.В. Етика ділового та 
повсякденного спілкування: навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О.В. Кубрак. – 3-тє вид., стереотип. – 
Суми: Університетська книга, 2012. – 
222 с. 

2. Культура фахового мовлення: навч. 
посіб. / [Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, 
А.А. Ковтун та ін.; за ред. 
Н.Д. Бабич]. – Чернівці: Книги–ХХІ, 
2014. – 556 с.  

3. Масенко Л. Суржик: між мовою і 
язиком / Л. Масенко. – Київ: Вид. дім 
“Києво-Могилянська академія”, 2011. – 
135 с. 
 

1. Підібрати 2–3 
вислови відомих 
ораторів про красу і 
силу слова. 
2. Опрацювати 
розділи “Вимовні 
норми” і “Наголос” із 
навчального 
посібника 
О. Пономарева 
“Культура слова: 
мовностилістичні 
поради”. 
 

 

5 Тема 3. Вибір слова у мові 

професійного спілкування. 

Лексичні норми 

української мови за 

професійним 

спрямуванням. 

Словниковий склад 
української літературної 
мови, загальна 
характеристика. Правила 
скорочування слів. Поняття 
„термін”, „номен”, 
„професіоналізм”. Основні 
ознаки терміна. 
Термінолексика 
загальнонаукова, 

Лекція 1. Микитюк О. Сучасна українська 
мова / О. Микитюк. – 2-е вид., 
доповн. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2012.  – 
440 с. 

2. Пономарів О.Д. Культура слова: 
мовностилістичні поради: навч. 
посіб. / О.Д. Пономарів. – 3-тє вид., 
стереотип. – Київ: Либідь, 2008. – 
240 с.  

3. Сучасна українська літературна 
мова / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, 
Н.Я. Грипас та ін.; [за ред. 
М. Плющ]. – 7-ме вид., 
стереотип. – Київ: Вища школа, 
2009. – 430 с. 

- - 
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міжгалузева та спеціальна. 
Історія формування та шляхи 
поповнення української 
наукової фахової 
термінології. Поняття про 
термінологічний стандарт. 
Українська фахова 
термінографія. 

 
 

 

6 Тема 3. Вибір слова у мові 

професійного спілкування. 

Лексичні норми 

української мови за 

професійним 

спрямуванням 

 

Семінарськ
е заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1. Демська О.М. Вступ до лексикографії / 
О.М. Демська. – Київ: Вид. дім “Києво-
Могилянська академія”, 2010. – 266 с. 

2. Довідник з культури мови / 
[С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, 
Н.М. Сологуб та ін.; за ред. 
С.Я. Єрмоленко]. – Київ: Вища школа, 
2005. – 398 с.  

 

Скласти список 
фахових словників.  
Опрацювати розділи 
“Синонімне багатство 
української мови” та 
“Привабливість і 
підступність 
паронімів” із 
навчального 
посібника 
О. Пономарева 
“Культура слова: 
мовностилістичні 
поради” та 
законспектуйте по 5 
прикладів.  
 

 

7 Тема 4. Лексичні і 

фразеологічні засоби мови 

професійного спілкування.  
Синоніми, антоніми у 

професійному мовленні. 
Омоніми і пароніми як 
причина мовленнєвих 
помилок. Явище міжмовної 

Лекція 1. Безгодова Н. Співвідношення понять 
термінологія – професіоналізм – 
номенклатура (теоретичний аспект) / 
Н. Безгодова // Вісник Львівського 
університету. Серія філологічна. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2004. – Вип. 34. – 
Ч. І. – С. 458–463. 

- - 
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омонімії. Фразеологія 
української фахової мови. 
Особливості використання 
фразем у системі наукового 
та офіційно-ділового стилів 
мови. 
 

2. Дубняк К. Російсько-український 
словничок термінів природознавства і 
географії / К. Дубняк. – Кобеляк, 
1917. – 40 с. 

3. Вакуленко М.О. Сучасні проблеми 
термінології та української наукової 
термінографії / М.О. Вакуленко. – 
Київ: ВПЦ “Київський університет”, 
2009. – 69 с. 
 

8 Тема 4. Лексичні і 

фразеологічні засоби мови 

професійного спілкування.  

Семінарськ
е заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1. Панько Т.І. Українське 
термінознавство / Т.І. Панько, 
І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів: Світ, 
1994. – 215 с.  

2. Пілецький В. Мовна специфіка 
українського терміна / Володимир 
Пілецький // Вісник Нац. ун-ту 
“Львівська політехніка”. Серія 
“Проблеми української термінології” / 
[відп. ред. Л. Полюга]. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 
2005. – № 538. – С. 25–32.  

3. Полюга Л.М. Здобутки і втрати 
української термінології за десять 
років Незалежності / Л.М. Полюга // 
Вісник Нац. у-ту “Львівська 
політехніка”. Серія “Проблеми 
української термінології” / [відп. ред. 
Л. Полюга]. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2002. − 
№ 453. – С. 21–24.  
 

Навести по 3–5 
прикладів, які 
ілюструють 
синонімію, 
антонімію, 
паронімію 
географічних 
термінів.  
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9 Тема 5. Особливості 

вживання іменників, 

прикметників, числівників  

1. Іменник у професійному 
мовленні. 
2. Нормативність творення та 
вживання форм числа 
іменників. 
3. Складні випадки творення 
відмінкових форм іменників. 
4. Прикметник у 
професійному мовленні.  
5. Числівник у професійному 
мовленні. 

 

Лекція 1. Мацюк З.О. Українська мова 
професійного спілкування: навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – 
Київ: Каравела, 2012. – 352 с. 

2. Микитюк О. Сучасна українська 
мова / О. Микитюк. – 2-е вид., 
доповн. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2012.  – 
440 с. 

3. Пономарів О.Д. Культура слова: 
мовностилістичні поради: навч. 
посіб. / О.Д. Пономарів. – 3-тє вид., 
стереотип. – Київ: Либідь, 2008. – 
240 с.  
 

- - 

10 Тема 5. Морфологічні 

норми української мови за 

професійним 

спрямуванням. 

Особливості вживання 

іменників, прикметників, 

числівників 

 

Семінарськ
е заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1. Словник труднощів української мови: 
близько 15 000 слів / за ред. 
С.Я. Єрмоленко. – Київ: Радянська 
школа, 1989. – 338 с. 

2. Український правопис / НАН України, 
Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-
т укр. мови. – 4-те вид., виправл. і 
доповн. – Київ: Наукова думка, 1993. – 
240 с. (2005. – 240 с.; 2010. – 287 с.). 

3. Фаріон І. Мовна норма: знищення, 
пошук, віднова / І. Фаріон. – 2-ге вид., 
доповн. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 
2010. – 336 с. 
 

Провідміняти своє 
прізвище, ім’я, по 
батькові. 
Виписати із фахової 
літератури по 5 
прикладів 
словосполучень, 
компонентами яких є 
якісні та відносні 
прикметниками. 

 
 

 

11 Тема 6. Особливості 

вживання займенників, 

дієслів та службових 

частин мови у 

професійному мовленні 

Лекція 1. Микитюк О. Сучасна українська 
мова / О. Микитюк. – 2-е вид., 
доповн. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2012.  – 440 с. 

2. Пономарів О.Д. Культура слова: 

- - 
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1. Особливості вживання 
займенників у мові 
професійного спрямування. 
2. Нормативність 
використання дієслова у 
професійному мовленні. 
3. Словозміна дієслів. 
4. Функціонування дієслів 
пасивного стану та 
неперехідних дієслів із 
постфіксом -ся. 
5. Типові помилки вживання 
дієприкметників та 
дієприслівників. 
6. Прийменник у мові 
професійного спрямування. 

 

 

мовностилістичні поради: навч. 
посіб. / О.Д. Пономарів. – 3-тє вид., 
стереотип. – Київ: Либідь, 2008. – 
240 с.  

3. Сікорська З. Про особливості 
вживання прийменника при у 
професійному мовленні [Електронний 
ресурс] / З. Сікорська. – Режим 
доступу: http://archive.nbuv. 

 

12 Тема 6. Особливості 

вживання займенників, 

дієслів та службових частин 

мови у професійному 

мовленні 

Семінарськ
е заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1. Фаріон І. Мовна норма: знищення, 
пошук, віднова / І. Фаріон. – 2-ге вид., 
доповн. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 
2010. – 336 с. 

2. Ющук І.П. Практичний довідник з 
української мови / І.П. Ющук. – Київ: 
Рідна мова, 1998. – 224 с. 
 

1. Опрацювати за 
книгою 
“Антисуржик” (за ред. 
О.А. Сербенської) 
коментарі, що 
стосуються 
займенників та 
дієслів. 
2. За тлумачним 
словником 
української мови 
з’ясувати значення 
прийменника по. 
Навести приклади 
його вживання для 
вираження різних 
відношень. 
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3. Правила 
використання 
сполучників і/й/та, 
щоб/аби, не лише… а 

й, сполучних слів 

що/який/котрий.  
 

13 Тема 7. Синтаксичні норми 

мови професійного 

спрямування   

 
1. Синтаксичні особливості 
текстів наукового та 
офіційно-ділового стилів. 
2. Порядок слів у реченні. 
3. Координація присудка з 
підметом. 
4. Складні випадки 
керування. 
5. Нормативність побудови 
ряду однорідних членів 
речення. Сполучники та 
прийменники при 
однорідних членах речення. 
6. Синонімія синтаксичних 
конструкцій. 
 

Лекція 1. Гінзбург М. Синтаксичні конструкції у 
фахових текстах: практичні висновки з 
рекомендацій мовознавців / М. Гінзбург // 
Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. 
Серія “Проблеми української термінології” / 
[відп. ред. Л. Полюга]. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2008. – № 620. – 
С. 26–32. 
2. Городенська К. Синтаксична специфіка 
української наукової мови / К. Городенська // 
Українська термінологія і сучасність: зб. 
наук. праць / [відп. ред. Л.О. Симоненко]. – 
Київ: [КНЕУ], 2001. – Вип. 4. – С. 11–14.  
3. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту: 
навч. посіб. / Т. Єщенко. – Київ: Академія, 
2009. – 263 с. 
 

- - 

14 Тема 7. Синтаксичні норми 

мови професійного 

спрямування   

 

Семінарськ
е заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1. Ощипко І.Й. Практична стилістика: 
синтаксис / І.Й. Ощипко. – Львів: ЛДУ, 
1965. – 142 с. 
2. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, 
віднова / І. Фаріон. – 2-ге вид., доповн. – 
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 336 с. 
3. Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова: 
пунктуація: навч. посіб. / М.Г. Яцимірська. – 

Виписати із фахової 
літератури 6–8 речень 
та пояснити вживання 
у них розділових 
знаків. 

 



 16

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2002. – 286 с. 
 

15 Тема 8. Культура 

писемного професійного 

мовлення  

 

1. Документ як основний вид 
писемного ділового 
мовлення. Функції 
документа. 
2. Критерії класифікації 
сучасних ділових паперів. 
3. Реквізити і правила їх 
дотримання. Поняття 
“бланк”, “формуляр”.  
4. Найважливіші правила 
складання та оформлення 
документів. 
5. Текст як основний 
реквізит документа. Вимоги 
до мови документа. 
6. Графічні скорочення в 
текстах ділових документів. 
Написання цифр та символів. 
7. Основні вимоги до 
оформлення текстів 
наукового тексту. 

 

Лекція 1. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів / 
Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар. – 3-тє вид., 
переробл., доповн. – Київ: Алерта, 2006. – 
328 с. 
2. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної 
української літературної мови. Структура 
наукового тексту / А.П. Коваль. – Київ: Вид-
во Київського університету ім. 
Т.Г. Шевченка, 1970. – 306 с. 
3. Мацько Л.І. Стилістика ділового мовлення 
та редагування ділових документів: навч. 
посіб. для дистанц. навч. / Л.І. Мацько, 
Л.В. Кравець. О.В. Солдаткіна. – Київ: Ун-т 
“Україна”, 2004. – 281 с. 
 

  

16 Тема 8. Культура 

писемного професійного 

мовлення  

 

 

Семінарськ
е заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговоренн
я 

1. Словник скорочень в українській мові: 
понад 21 000 скорочень / [уклад.: Н.Д. Гула, 
В.В. Жайворонок, Л.П. Гула та ін.; за ред. 
Л.С. Паламарчука]. – Київ: Вища школа, 
1988. – 510 с. 
2. Сурмін Ю.П. Наукові тексти: специфіка, 

1. Повторити за 
“Українським 
правописом” правила 
написання слів 
іншомовного 
походження, складних 
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підготовка та презентація: навч.-метод. 
посіб. / Ю.П. Сурмін. – Київ: НАДУ, 2008. – 
184 с. 
3. Український орфографічний словник: 
понад 175 тис. слів / [уклад. В.В. Чумак та ін.; 
за ред. В.Г. Скляренка]. – 9-те вид., переробл. 
і виправл. – Київ: Довіра, 2009. – 1011 с. 
 

слів, уживання 
апострофа, м’якого 
знака, правопис 
власних географічних 
назв та відтопонімних 
прикметників, 
правила передавання 
слов’янських прізвищ 
українською мовою.  
2. Дотримуючись 
правил оформлення, 
написати такі 
документи: складну 
заяву, автобіографію, 
резюме 

 

 

 


