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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української 

мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна 

потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення 

використання її у професійній діяльності кожного. 

Завдання вищої школи - готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, 

мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у 

повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно 

виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. 

Акцент переноситься з традиційної настанови - засвоєння відомостей про літературні норми усіх 

рівнів мовної ієрархії - на формування навичок професійної комунікації, студіювання 

особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості. 

Отже, майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система 

світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, самоформування і самовираження 

особистості. Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної 

діяльності є мовленнєва компетенція і компетентність. 

Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом 

вивчення курсу «Стилістика і редагування службових документів». Зміст дисципліни покликаний 

сприяти підвищенню загальної культури студентів, розвиткові їх лідерських якостей на основі 

формування комунікативної компетентності. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення курсу є стилістика сучасної української літературної мови.  

Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Стилістика і редагування службових документів» 

– подати науково обгрунтований погляд на українську мову як на довершину поліфункціональну 

систему допомогти студентам засвоїти основні поняття теоретичної стилістики й оволодіти 

стилістичними нормами літературного офіційно-ділового мовлення в усній та писемній формі; 

прищепити почуття естетики мовлення, вміння працювати над словом, редагувати офіційно-ділові 

документи. 

Основні завдання 

– закріпити знання зі стилістики української мови, про стилі літературної мови та їх 

диференційні ознаки; 

– удосконалити набуті вміння під час вивчення споріднених дисциплін; 

– опанувати теоретичними засадами культури ділового українського мовлення; 

– вивчити правила побудови та мовного оформлення уніфікованих текстів службових 

документів; 

– пізнати і засвоїти принципи організації україномовного тексту щодо його комунікативних 

властивостей у конкретних сферах функціонування, пов’язаних із професійною діяльністю й 

зумовлених життєвою потребою; 

– сформувати вміння аналізувати структуру тексту, визначати змістові, структурні та мовні 

хиби, укладати й оформлювати документи, їхні основні і допоміжні елементи. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня “магіст”, а також  логічним продовженням вивчення таких дисциплін, як 

"Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", "Комунікації в 

публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", "Організаційна поведінка", 

"Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: види комунікації, її засоби; 

– диференційні ознаки офіційно-ділового стилю мовлення; 
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– особливості розвитку документної лінгвістики, основні напрями її досліджень та 

взаємозв’язки з гуманітарними, економічними, управлінськими галузями знань; 

– основні критерії класифікації та специфіку, особливості текстів службових документів; 

– лінгвостилістичні норми текстів службових документів; 

– стандарти України, що регламентують сферу документознавства й документотворення; 

– принципи, методи редагування. 

 

б) уміти: створювати тексти службових документів різних жанрів, використовуючи 

відповідні усталені мовні звороти; 

– самостійно аналізувати текст документа і робити висновки щодо його мовної (лексичної, 

граматичної, орфографічної) правильності, 

– виявляти авторську інтенцію службових документів, оцінювати їх результативність і 

комунікативну ефективність; 

– вносити виправлення у текст й загальне оформлення документа; 

використовувати набуті знання на заняттях з інших курсів циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.  

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“СТИЛІСТИКА І РЕДАГУВАННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ” 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Цикл професійної та практичної підготовки 

 
Освітній  ступінь: 

магістр 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ 

(творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, 

захист реферативних робіт,  складання схем, 

таблиць тощо. 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількіс

ть 

аудитор

них 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лаборатор

ні 

Заліки 

по 

модулях 

(контро

льні 

роботи) 

 

Самості

йна 

робота 

студент

а 

(СРС) 

Індивідуал

ьна робота 

студента 

(ІР) 

4 120 24 12 12 1 64 32 
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Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольни

х робіт 

Вид контролю 

2 

 
8 1 ПМК, залік 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Українська мова і стилістика у сучасному житті та професійній сфері 

 

2. Основи стилістики тексту службових документів 

3. Правопис як форма і сутність нормативності мови. Складні випадки правопису в 

документації. 

4. Лексичні стилістичні особливості писемного мовлення у службових документах 

 

5. Морфологічні стилістичні особливості офіційно-ділового мовлення 

 

6. Синтаксичні стилістичні особливості текстів службових документах 

7. Редагування письмової інформації 

 

8. Реферування документної інформації 

 

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Українська мова і стилістика у сучасному житті та професійній сфері 

Поняття стилю та стилістичних засобі української мови. Стиль професійної сфери 

діловодства. Різновиди стилів сучасної української літературної мови. Мова і мовлення. 

Відмінності понять. Словники української мови, їх різновиди. Словники фахової діяльності 

діловодів. Національний стандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять» (ДСТУ 2732:2004) як словник професійної термінології діловодів. 

 

Тема 2. Основи стилістики тексту службових документів 
Ділове мовлення як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів. 

Документ – основний вид офіційно-ділового стилю. Атрибутивна характеристика документа. 

Загальна стилістика тексту службових документів. Категорії тексту. Композиція тексту службових 

документів. 

 

Тема 3. Правопис як форма і сутність нормативності мови.  

Зміни в правописі 2019. Складні випадки правопису в документації. Правопис 

складноскорочених слів, абревіатур та географічних скорочень. Правопис власних назв іншомовного 

походження, номенклатурних, географічних назв з номенклатурними словами та без них. Правопис як 

форма і сутність нормативності мови. Правила переносу слів. 

 

Тема 4. Лексичні стилістичні особливості писемного мовлення у службових 

документах 

Слово і його значення. Лексичні групи української мови за використанням: 

загальновживані, книжкові, вузькопрофесійні та ін. Слова – пароніми, омоніми, синоніми, 
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антоніми та їх уживання у діловому мовленні. Історичні зміни у складі української лексики. 

Іншомовні слова: використання їх у службових документах. Терміни та професіоналізми. 

Фразеологізми і практика їх уживання в діловому стилі. 

 

Тема 5. Морфологічні стилістичні особливості офіційно-ділового мовлення 

Морфологічний та словотвірний аналіз частин мови у стилістиці. Іменник: специфіка 

виживання, граматичні категорії. Статус власних назв. Принципи передачі власних назв 

російського походження. Прикметник: ступені порівняння, повні та короткі форми, варіанти 

відмінкових форм. Правопис прикметників, що входять до складу власних назв. Стилістичне 

вживання дієслів, дієприкметників та дієприслівників. Числівник: особливості правопису і 

вживання, граматичні форми, відмінювання та синонімія. Стилістичні особливості займенника, 

прийменника та сполучника, помилки при їх використанні у текстах документів. 

 

Тема 6. Синтаксичні стилістичні особливості текстів службових документах 

Синтаксис і пунктуація ділового мовлення. Синтаксис словосполучень і класифікація 

членів речення. Синтаксис речень та їх класифікація. Порядок слів у простому реченні. Складне 

речення. Значення і функції розділових знаків. Стилістичне використання синтаксичних засобів 

мовлення. Синтаксичні засоби досягнення переконливості ділового мовлення. Особливості 

використання синтаксису у діловій кореспонденції. 

 

Тема 7. Редагування письмової інформації 

Поняття про редагування та реферування письмової інформації та інформаційних 

документів. Коректурні знаки та їх використання.  

 

Тема 8. Реферування документної інформації 

Поняття про реферування та створення вторинних документів та формування згорнутої 

інформації. Наукова комунікація як складова фахової діяльності організатора діловодства. 

Стилістика наукового тексту. Оформлення результатів наукової діяльності: план, тези, конспект. 

Бібліографічний опис джерел, оформлення посилань. Анотування та реферування наукових 

джерел. Вимоги до оформлення та стилістика навчально-наукових робіт: курсова, дипломна 

робота. Укладання рецензії, відгуків: вимоги до стилю статей. Редагування фахових текстів. 

Найпоширеніші синтаксичні помилки та шляхи їх уникнення. Суть і види перекладу фахових 

текстів. Типові помилки перекладу. Переклад термінів. 
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Основна література: 
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посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.  
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ПАІС, 2007. – 400 с.  

8. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. 
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К.: Видавничий центр „Академія, 2001. - 204с.  
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16. Корніяка О.М. Мистецтво ґречності / О.М. Корніяка. -К., 1995. - 286с.  
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посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 823с.  
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістов

і 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
л

ік
и

 п
о
 

м
о
д

у
л

я
х
, 

(к
о
н

т
р

о
л

ь
н

і 

р
о
б
о
т
и

) 

а
у
д

и
т
о
р

н
і 

С
Р

С
/ 

ІР
  

Тема 1 

Українська мова і стилістика у 

сучасному житті та професійній 

сфері 

 

14 2 8/4 1 1 

 

Тема 2 
Основи стилістики тексту 

службових документів 

14 2 8/4 1 1 
 

Тема 3 

Правопис як форма і сутність 

нормативності мови. Складні 

випадки правопису в 

документації. 

14 2 8/4 1 1 

 

Тема 4 

Лексичні стилістичні особливості 

писемного мовлення у 

службових документах 

 

14 2 8/4 1 1 

 

Тема 5 

Морфологічні стилістичні 

особливості офіційно-ділового 

мовлення 

 

16 4 8/4 2 2  

Тема 6 

Синтаксичні стилістичні 

особливості текстів службових 

документах 

16 4 8/4 2 2  

Тема 7 

Редагування письмової 

інформації 

 

16 4 8/4 2 2  

Тема 8 

Реферування документної 

інформації 

 

16 4 8/4 2 2  

 Залік      2 

Разом годин 120 32 64/32 12 12 2 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ  

№ 

занятт

я 

Тема лекційного заняття 

 

Кількість 

годин  

1 2 3 

  

1. 
Українська мова і стилістика у сучасному житті та професійній сфері 

 
1 

 Основи стилістики тексту службових документів 1 

2. 
Правопис як форма і сутність нормативності мови. Складні випадки 

правопису в документації. 
1 

 

Лексичні стилістичні особливості писемного мовлення у службових 

документах 

 
1 

3. 
Морфологічні стилістичні особливості офіційно-ділового мовлення 

 
2 

4. Синтаксичні стилістичні особливості текстів службових документах 2 

5. 
Редагування письмової інформації 

 
2 

6. 
Реферування документної інформації 

 
2 

Разом  лекційних годин 16 

 

 

 

 

7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

№ 

занятт

я 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

 

Кількість 

годин  

  

1. 
Мистецтво публічного виступу як інструмент побудови кар’єри 

 
1 

 
Види промов за знаковим оформленням та закріпленням Етапи 

підготовки публічного виступу 
1 

2. Мистецтво аргументації та критики. 1 

 
Секрети композиції публічного виступу Методики 

запам’ятовування структури та змісту виступу 
1 

3. Оратор й аудиторія 2 

4. Невербальні засоби оратора 2 

5. Техніка публічних презентацій 2 

6. Сучасний етикет публічного виступу 2 

Разом  семінарських годин 16 

 



 

12 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Поняття стилю та стилістичних засобі української мови.  

Стиль професійної сфери діловодства.  

Різновиди стилів сучасної української літературної мови.  

Мова і мовлення. Відмінності понять.  

Словники української мови, їх різновиди.  

Словники фахової діяльності.  

Національний стандарт України «Діловодство й архівна справа.  

Терміни та визначення понять» (ДСТУ 2732:2004) як словник професійної термінології. 

Ділове мовлення як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів.  

Документ – основний вид офіційно-ділового стилю.  

Атрибутивна характеристика документа. 

Загальна стилістика тексту службових документів.  

Категорії тексту. Композиція тексту службових документів. 

Зміни в правописі 2019. 

Складні випадки правопису в документації.  
Правопис складноскорочених слів, абревіатур та географічних скорочень.  

Правопис власних назв іншомовного походження, номенклатурних, географічних назв з 

номенклатурними словами та без них.  
Правопис як форма і сутність нормативності мови.  

Правила переносу слів. 

Слово і його значення.  

Лексичні групи української мови за використанням: загальновживані, книжкові, вузькопрофесійні 

та ін.  

Слова – пароніми, омоніми, синоніми, антоніми та їх уживання у діловому мовленні.  

Історичні зміни у складі української лексики.  

Іншомовні слова: використання їх у службових документах.  

Терміни та професіоналізми.  

Фразеологізми і практика їх уживання в діловому стилі. 

Морфологічний та словотвірний аналіз частин мови у стилістиці. 

Іменник: специфіка виживання, граматичні категорії.  

Статус власних назв. 

Принципи передачі власних назв російського походження.  

Прикметник: ступені порівняння, повні та короткі форми, варіанти відмінкових форм.  

Правопис прикметників, що входять до складу власних назв.  

Стилістичне вживання дієслів, дієприкметників та дієприслівників.  

Числівник: особливості правопису і вживання, граматичні форми, відмінювання та синонімія. 

Стилістичні особливості займенника, прийменника та сполучника, помилки при їх використанні у 

текстах документів. 

Синтаксис і пунктуація ділового мовлення.  

Синтаксис словосполучень і класифікація членів речення.  

Синтаксис речень та їх класифікація.  

Порядок слів у простому реченні.  

Складне речення.  

Значення і функції розділових знаків.  

Стилістичне використання синтаксичних засобів мовлення.  

Синтаксичні засоби досягнення переконливості ділового мовлення.  

Особливості використання синтаксису у діловій кореспонденції. 

Поняття про редагування та реферування письмової інформації та інформаційних документів. 
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Коректурні знаки та їх використання.  

Поняття про реферування та створення вторинних документів та формування згорнутої 

інформації.  

Наукова комунікація як складова фахової діяльності організатора діловодства.  

Стилістика наукового тексту.  

Оформлення результатів наукової діяльності: план, тези, конспект.  

Бібліографічний опис джерел, оформлення посилань.  

Анотування та реферування наукових джерел.  

Вимоги до оформлення та стилістика навчально-наукових робіт: курсова, дипломна робота. 

Укладання рецензії, відгуків: вимоги до стилю статей.  

Редагування фахових текстів.  

Найпоширеніші синтаксичні помилки та шляхи їх уникнення.  

Суть і види перекладу фахових текстів.  

Типові помилки перекладу.  

Переклад термінів. 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Семестровий залік не передбачає написання підсумкової контрольної роботи. Остаточною 

оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів 

поточного контролю. Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами 

аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські заняття) та відображає поточні навчальні 

досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є 

опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, дискусії, обговорення і 

поточне експрес-тестування. 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів 

 

Поточний контроль 

Практичні роботи/семінарські заняття 

100 балів 

 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

20
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 

 

 

Поточний та модульний 

контроль 

Індивідуальна 

робота 

студента 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

РАЗОМ – 

100 балів 



 

14 

 

 

Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) Вченою радою 

Університету) 

100 балів 

 

9.2.  СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

По закінченні вивчення навчальної дисципліни студент може максимально набрати 100 балів.  

Система нарахування рейтингових балів 

№ 

з/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-сть балів 

Обов’язкові види робіт 

1. 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови 

відповідності виконаного завдання студентом та його усної 

відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма 

п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання практичних 

робіт/семінарських занять і самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань.  

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним 

матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань. 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

Від 1 до 5 

балів 
100 



 

15 

 

 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним 

матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під 

час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання. 

Модульний контроль (ЗМ) проводиться у письмовій формі за 

окремими варіантами. Встановлено 3 рівні складності завдань. 

2. 

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю 

теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 

лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому 

семестровому контролі. 

  

 

Додаткові види робіт (заохочувальні бали)  

3. 

Доповнення виступу на практичній роботі/семінарському 

занятті: 

«2 бали» отримують студенти, які глибоко володіють 

матеріалом, чітко визначили його зміст; зробили глибокий 

системний аналіз змісту виступу, виявили нові ідеї та 

положення, що не були розглянуті, але суттєво впливають на 

зміст доповіді, навели власні аргументи щодо основних 

положень даної теми. 

«1 бал» отримують студенти, які виклали матеріал з 

обговорюваної теми, що доповнює зміст виступу, поглиблює 

знання з даної теми та висловили власну думку. 

  

4. 

Складання словника основних термінів, що визначені 

програмою курсу (за темами). Програмою навчальної 

дисципліни визначений перелік ключових термінів, що 

розкривають зміст кожної теми. Студентам пропонується 

скласти словник основних термінів з конкретної теми на 

останніх сторінках опорного конспекту лекцій.  

«2 бали» нараховуються студентам, які не лише склали повний 

перелік визначених термінів з конкретної теми, а й можуть 

вільно розтлумачити їх зміст.  

«1 бал» нараховуються студентам, які склали неповний перелік 

визначених термінів з конкретної теми і не можуть їх 

розтлумачити без конспекту. 

  

5. 

Ведення конспекту першоджерел  

«2 бали» отримують студенти, які опрацювали всю необхідну 

обов’язкову літературу, засвоїли її основні теоретичні 

положення, вміють їх пояснити і розтлумачити.  

«1 бал» отримують студенти, котрі опрацювали не всю 

необхідну літературу, не завжди розуміють її вихідні теоретичні 

положення, поверхово їх пояснюють. 

  

6.  Індивідуальне науково-дослідне завдання 
До 7 

балів 
7 

 
▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних 

рекомендацій, з поясненнями та висновками і в повному обсязі 
4-7  
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▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням 

вимог і методичних рекомендацій 
0-4  

7. Підготовка та участь у діловій грі   10 

 ▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, 

активна участь 
До 10 

балів 
 

 ▪ обґрунтоване розкриття проблеми До 6 

балів  
 

8. 
Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни за 

рівнями: 
 15 

 ▪ міжвузівська 15  

 ▪ університетська 10  

9 Наукова стаття з тематики дисципліни 5-15 15 

 ▪ у виданнях університету 5  

 ▪ в інших наукових виданнях 10  

 ▪ у міжнародних виданнях 15  

10 Виконання творчих завдань на тему пропущеного лекційного 

або практичного заняття незалежно від причин 

Есе – це самостійна творча робота, де у вільній формі 

висловлюються особисті думки на тему, передбачену робочою 

програмою. Головна мета есе – це самостійне викладення 

студентом на підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, 

питання. Дайджест – це добір уривків з різних джерел на певну 

тематику. У форматі дайджестів можна зробити системний 

аналіз будь-якого теоретичного положення, розкрити різні 

точки зору на будь-яку проблему, тему, питання та зробити 

узагальнюючі висновки. 

«5 балів» отримують студенти, які можуть виокремити з різних 

джерел основні положення, структурно об’єднати їх, коротко 

проаналізувати кожне з них та зробити ґрунтовні узагальнюючі 

висновки  

«2 бали» отримують студенти, які в цілому правильно 

виокремили основні положення кожного з джерел, але не 

зробили їх відповідного аналізу та узагальнюючих висновків. 

До 5 

балів 
 

11. Аналітичний огляд наукових публікацій в журналах До 5 

балів 
 

12. Розв’язання додаткових задач, вправ, кейсів До 2 

балів за 1 

задачу 

 

13. Мультимедійна версія лекційного заняття До 10 

балів 
 

14. Електронна версія розв’язаних задач До 4 

балів за 1 

задачу 

 

 

9.3. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЧОТИРИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

Оцінка 

Відсотки (%%) від набраних балів 

за результатами модульного 

контролю 

5 «відмінно» 90–100 

4 «добре» 71-89 
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3 «задовільно» 51-70 

2 «незадовільно» до 50 % 

 

 

9.4. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА ЗА  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Академічні успіхи студента виставляються у відомостях успішності та залікових книжках за 

стобальною, національною та шкалою ECTS. Встановлюється таке співвідношення між шкалою 

оцінок ECTS, національною шкалою оцінювання  і 100-бальною шкалою. 

 

Рейтинг 

студента 

(балів) 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка 

за  

національною 

системою 

за  

системою 

факультету 

90 90 – 100 

A Відмінно (EXCELLENT) – відмінне 

виконання з незначною кількістю 

помилок 
Відмінно 5 

81 81– 89 

B Дуже добре (VERY GOOD) – вище 

середніх стандартів, але з деякими 

помилками 
Добре 4 

71 71– 80 

C Добре (GOOD) – в цілому змістовна і 

правильна робота з певною кількістю 

значних помилок 

61 61– 70 

D Задовільно (SATISFACTORY) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 
Задовільно 3 

51 51– 60 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

26 21– 50 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще 

певна робота для успішного 

складання заліку 
Незадовільно 2 

26 0– 25 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Методичне забезпечення, яке супроводжує викладання дисципліни: опорні конспекти лекцій; 

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); 

ілюстративні матеріали тощо. 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ державні стандарти освіти;  

▪ навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ програма навчальної дисципліни; 

▪ робоча програма; 

▪ плани семінарських занять та методичні матеріали з їх проведення;  

▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ); 

▪ індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ);  

▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

▪ підручники і навчальні посібники;  

▪ навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни. 
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з дисципліни 

Проблемні лекції 

Тема 2. Основи стилістики тексту службових документів 

 

Проблемні питання 

 Ділове мовлення як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовного стилів. 

Документ – основний вид офіційно-ділового стилю. Атрибутивна характеристика документа. 

Загальна стилістика тексту службових документів. Категорії тексту. Композиція тексту 

службових документів. 

1.  

 

Тема 3. Правопис як форма і сутність нормативності мови. 

Проблемні питання 

Зміни в правописі 2019. Складні випадки правопису в документації. Правопис 

складноскорочених слів, абревіатур та географічних скорочень. Правопис власних назв 

іншомовного походження, номенклатурних, географічних назв з номенклатурними словами та 

без них. Правопис як форма і сутність нормативності мови. Правила переносу слів. 

1.   

Робота в малих групах 

- Робота в малих групах при редагуванні та реферуванні письмової інформації  

інформаційних документів (семінарське заняття №7). 

- Робота в малих групах при оформленні результатів наукової діяльності: план, тези, 

конспект (семінарське заняття №8). 

Семінари-дискусії 

Дискусія з питання 

Тема 4. Лексичні стилістичні особливості писемного мовлення у службових 

документах ( Історичні зміни у складі української лексики. Терміни та професіоналізми.). 

 

Мозкові атаки 

Тема 6. Синтаксичні стилістичні особливості текстів службових документах 

Проблемна ситуація щодо використання  синтаксичних засобів для досягнення 

переконливості ділового мовлення. 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htm

http://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- 

komunikacii.wikidot.com/ 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Інтегрований навчально-атестаційний комплекс 

(підручник, автоматизована навчально-атестаційна 

система на компакт-диску та Інтернет-портал) 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Плани семінарських занять та методичні рекомендації 

до їх проведення 

▪ Практикум для проведення практичних та 

лабораторних занять 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання індивідуальної 

роботи студента  

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ інші 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

У разі змін у списку рекомендованої літератури, у чинному законодавстві, що суттєво 

впливає на зміст робочої програми, змін у змісті самостійної роботи, семінарських або практичних 

занять заповнюється таблиця за формою: 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/

