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ВСТУП
Державний статус української мови, закріплений Конституцією України, 

розширення сфери функціонування державної мови протягом останнього десятиліття 
зумовили потребу запровадження в закладах вищої освіти України обов’язкового курсу 
української мови, зокрема для студентів технічного профілю.

Відповідно до Закону про мови в Україні, зокрема ст. 6 “Обов’язок службових 
осіб володіти мовами роботи органів і організацій”, ст. 11 “Мова роботи, діловодства 
і документації”, ст. 13 “Мова технічної і проектної документації”, особи з вищою 
освітою повинні володіти державною мовою в обсязі, необхідному для виконання 
службових обов’язків. З огляду на це проблема піднесення рівня мовної грамотності 
студентів -  майбутніх фахівців, культури професійного мовлення в 
загальнонаціональному вимірі набуває особливої актуальності.

Предметом навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” є мова як національно-культурний феномен і засіб спілкування 
людей, зокрема й у професійній сфері.

Мета курсу -  підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, 
комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння ними основами 
офіційно-ділового, наукового, розмовно-офіційного стилів української мови, що 
забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, вивчення 
норм української літературної мови (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, 
морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у професійному спілкуванні, правил 
складання професійних документів, з’ясування особливостей усного професійного 
мовлення, особливостей використання лексики і фразеології в професійному 
спілкуванні, засвоєння відомостей про терміни, професіоналізмі!, номенклатурні 
назви, опанування основ науково-технічного перекладу.

Вивчивши курс, студенти повинні вміти:
- складати професійні тексти і документи, дотримуючись норм сучасної української 

літературної мови;
- усно спілкуватися українською літературною мовою, виконуючи службові 

обов’язки;
- аналізувати і коригувати фахові тексти відповідно до норм української літературної

мови;
- складаючи професійні тексти і спілкуючись усно, правильно використовувати 

фахову термінологію, номенклатуру, фразеологію, іншомовні слова та їхні 
українські відповідники;

- перекладати фахові тексти українською мовою.

4



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

Практичне заняття № І (2 год.)
Тема: «Державна мова -  мова професійного спілкування»

Мета: розширення знань про українську літературну мову і мову професійного 
спілкування; засвоєння понять про мову, мовленнєву, комунікативну компетенцію; 
забезпечення оволодіння нормами сучасного українського професійного мовлення. 

Студенти повинні знати:
- предмет і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням);
- визначення «літературна мова, державна мова, національна мова, мова професійного 

спілкування»; норми літературної мови у професійній сфері.
Студенти повинні вміти:

- розпізнавати норми літературної мови, відповідно до норм уживати 
словосполучення,речення;

- стилістично правильно оформлювати свою думку; послуговуватися всім лексичним 
багатствам української мови, добирати синоніми, антоніми, фразеологізми, 
розпізнавати пароніми і вживати їх відповідно до значень.

План
1. Поняття національної та літературної мови.
2. Найістотніші ознаки літературної мови.
3. Мова професійного спілкування.
4. Мовні норми.
5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК
Методичні поради: для висвітлення питань плану необхідно розкрити зміст 

поняття «мова»; розповісти про українську мову професійного спрямування як 
навчальну дисципліну, зміст і завдання її.

Розкрийте зміст терміна «українська літературна мова». Якими ознаками 
відрізняється літературна мова від загальнонародної національної?

Дайте визначення мовної норми, назвіть різновиди мовних норм; назвіть 
словники, що фіксують орфографічні норми.

Який статус має українська мова в сучасній Україні. Розкажіть про мову і 
мовленнєву професійну компетенцію.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
Вправа 1. Прочитайте текст, назвіть основні функції та особливості мови 

професійного спілкування.
Специфіка мови професійного спілкування 

Мова професійного спілкування є поліфункціональною підсистемою 
літературної мови і виконує загальномовні та специфічні функції. Такими функціями 
є:
1) номінативна (називання фахових реалій і понять);
2) пізнавальна (знаряддя й спосіб фахового пізнання, запам'ятовування, оволодіння 

фаховим досвідом);
3) аксіологічна (фахове та морально-етичне оцінювання);
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4) комунікативна (спілкування в професійній сфері);
5) культуроносна (збереження й передавання фахових знань і культури професійного 

спілкування);
6) естетична (мовностилістична довершеність текстів) та ін.

В основу мови професійного спілкування покладена сучасна літературна мова. 
Проте в конкретній професійній мовленнєвій ситуації вона змістово редукується 
(зменшується, спрощується), залежно від галузі знання і предмета спілкування стає 
монотематичною, збагачується професійною лексикою і фразеологією. Це 
відбувається лише тоді, коли суб'єкти комунікації переходять на професійний рівень 
свідомості.

Мова професійного спілкування, крім уже названих, має й інші особливості. 
Характерною її ознакою є діалогічність. Професійна діяльність потребує обміну 
думками, обговорення певних проблем чи окремих питань, прийняття рішень, тому

фахівці вступають у безпосередній словесний контакт, і комунікативний процес 
між ними протікає як активна мовленнєва взаємодія.

Професійній мові, як і науковій, властиві певні комунікативні якості: 
абстрагованість, логічність, точність, ясність, об'єктивність. Крім того, вона має бути 
чистою, виразною, естетичною (3 посібника).

Вправа 2. Прочитайте текст, з’ясуйте, що є важливим для ділової людини у 
досягненні успіху.

Вибір професії передбачає вільне володіння українською літературною мовою 
взагалі та мовою певної професії зокрема, забезпечення високого рівня культури 
мовлення. Сучасна ділова людина має пам'ятати, що вона представляє молоду 
державу на світовому рівні й розбудовує її, а мова будь-якої держави -  це її візитівка. 
і нами говоритимуть на рівних лише тоді, коли ми доведемо словом і ділом, що 
Україна спроможна посісти належне їй місце в Європі й у світі як держава, громадяни 
якої себе поважають, усвідомлюють себе народом, покликаним самою історією 
відродитися і гідно увійти в цивілізований світ. І державна мова в цьому процесі 
відіграє дуже важливу роль. «Яка мова, така й рада», -  засвідчує народна мудрість. 
Корисно дослухатися і до думки корифеїв, зокрема видатного українського 
мовознавця О. Потебні, який ще в минулому столітті пророче сказав: 
«Денаціоналізація (українства) зводиться до поганого виховання; до моральної 
хвороби; до неповного користування наявними засобами сприймання, засвоєння, 
впливу; до послаблення енергії думки; до мерзенності запустіння на місці витіснених, 
але нічим не замінених форм свідомості; до послаблення зв'язку молодих поколінь з 
дорослими, що замінюється лише слабким зв'язком з чужими; до дезорганізації 
суспільства, аморальності, спідлення».

Сьогодні відкриваються можливості для зміцнення й розбудови української 
державності. Це означає розширення перспектив для ділової співпраці, передусім для 
тих, хто поділяє Шевченкову пересторогу: «І чужому научайтесь, й свого не 
цурайтесь» (3 посібника).

Вправа 3. Прочитайте текст і назвіть, від чого залежить комунікативна 
компетенція.

Комунікативна компетенція
Індивід, крім знання мови, мусить уміти використовувати її в конкретному 

контексті й ситуації, тобто володіти комунікативною компетенцію.

6



Комунікативна компетенція -  сукупність знань про спілкування, вербальних і 
невербапьних засад інтеракції, умінь їх ефективного застосування у конкретному 
спілкуванні в ролі адресанта і адресата.

Комунікативна компетенція залежить від:
• комунікативних інтенцій (утримування в пам'яті сказаного і постійна 

кореляція плину спілкування з метою мовця, його проміжними та кінцевими 
результами);

• дотримання комунікативних стратегій, що допомагають досягти необхідного 
результату комунікації; знання особистості співбесідника; зворотного в'язку в 
комунікації, що передбачає врахування психологічних особливостей 
(темпераменту, переваг, уподобань тощо) адресата, його соціальних ролей; уміння 
долати психологічні «фільтри», розбивати психологічні «щити»; уміння володіти 
навичками декодування «мови тіла» співбесідника (паралінгвістичних засобів) 
тощо;

• постійної орієнтації в умовах та ситуації спілкування;
• орієнтації і підтримання самого процесу спілкування, тобто контролю за цим 

процесом;
• контролю власної мовленнєвої поведінки, емоцій тощо.

Однак комунікативна компетенція не означає автоматичного її використання (Ф. 
Бацевич).

Вправа 4. Розкрийте зміст поданого нижче висловлювання, з'ясувавши 
спочатку значення слова «менталітет».

Національна мова є засобом вираження менталітету нації (3 посібника).
Вправа 5. Запишіть словосполучення, дібравши з поданих у дужках 

потрібний іменник чи прикметник, поясніть свій вибір.
Приватна (е) (діло, справа), (на справі, ділі) довести щось, громадські (справи, 

діла), земельні (справи, діла), словом і (справою, ділом) допомагати, слухати (діло, 
справу), заводити (справу, діло) на когось, переглянути (діло, справу) підсудного, 
тека зі (справами, ділами), (діло, справу) робити, (справами, ділом) сприяти, (діло, 
справа) Іваненка, педагогічна (е) (діло, справа), (справа, діло) на мазі.

Вправа 6. Знайдіть і виправте помилки. Поясніть, які норми сучасної 
української літературної мови порушено в поданих словосполученнях.

У відповідності до ст. 10 Конституції України; згідно чинного законодавства; у 
залежності від ухвали; по відношенню до представників бізнесу; не дивлячись на 
протести; у порівнянні з минулим місяцем.

Вірна відповідь; приймати (прийняти) міри; тимчасово призупинити співпрацю з 
партнером.

Існуюче законодавство; існуючі ціни; виконуючий обов'язки директора; 
страйкуючі на майдані люди; з наступаючим Новим роком; головуючий (зборів, 
засідання); організуючий центр; відстаючий учень; біжучий рядок.

Вправа 7. Письмово розкрийте зміст поданого нижче висловлювання.
Як одна з істотних ознак нації українська мова виконує об'єднувальну функцію. 
Вправа 8. Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах. 

Поясніть випадки подвійного наголошування.
Одинадцять, кілометр, пізнання, новий, фірмовий, також, цінник, напишу, 

жалюзі, фаховий, феномен, листопад, каталог, недоторканність, прошу.
Вправа 9. Доберіть синоніми до поданих нижче слів, запам'ятайте їх. 

Поясніть правопис слів іншомовного походження.
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