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ВСТУП

Навчальна  програма  вивчення  дисципліни  «Культура  професійного

мовлення  викладача  вищої  школи»  складена  відповідно  до  освітньо-

професійної  програми  підготовки  магістра  спеціальності  011  Наука  про

освіту; спеціалізації «Педагогіка вищої школи».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  збагачення  та

вдосконалення  усного  й  писемного  мовлення  магістрів,  вироблення  в  них

мовної майстерності.

Міждисциплінарні  зв’язки:  сучасна  українська  літературна  мова,

історія світової, російської та української літератури, мовознавство, культура

мовлення, історія російської та української мов, історія східнослов’янських

мов, культурологія, етика, естетика, філософія тощо.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності;

2. Звукова система мови;

3. Слововживання;

4. Граматична система мови. Морфологія. Синтаксис.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета  викладання  навчальної  дисципліни:  курс  «Культура

професійного  мовлення  викладача  вищої  школи»  повинен  допомогти

магістрам  засвоїти  систему  мовних  норм  на  різних  рівнях  її  вивчення  й

опанувати основні правила мовленнєвої культури майбутнього викладача.

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Культура

професійного мовлення викладача вищої школи» є:



− поглибити знання  норм сучасної  української  літературної  мови на

всіх її рівнях, а також подолати помилки, які найчастіше трапляються в

їхньому мовленні;

− сприяти постійному збагаченню словникового запасу;

− сприяти виробленню вмінь і навичок оптимального слововживання

відповідно до мовленнєвої ситуації;

− сформувати навички мовленнєвого самоконтролю й самоаналізу;

− навчити здобувачів додержуватися правил мовленнєвого етикету;

−  виховати  потребу  й  уміння  користуватися  словниками  та  довід-

никами.

1.3.  За результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути

сформовані такі компетентності:

загальні: 

− здатність учитися;

− здатність до критики й самокритики;

− креативність, здатність до системного мислення;

− адаптивність і комунікабельність;

− наполегливість у досягненні мети;

− турбота про якість виконуваної роботи;

− базові  знання  фундаментальних  розділів  філології, в  обсязі,

необхідному для володіння лінгвістичним апаратом відповідної галузі знань,

здатність використовувати загальнонаукові методи в обраній професії;

спеціальні:

− знання  системи  мови  та  закономірностей  її  функціонування  у

процесі комунікації;

− здатність до реалізації отриманих знань у професійній діяльності на

практиці;

− практичне  володіння  рідною  на  рівні  програмних  вимог,  знання

основ теорії мови;



− здатність використовувати знання про системи рідної мови, а також

правила її функціонування в процесі комунікації;

− здатність  використовувати  професійно  профільовані  знання  щодо

особливостей соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, уміння

здійснювати мовленнєву поведінку відповідно до них;

− здатність та готовність реалізувати одержану підготовку в своїй 

майбутній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити

ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 

Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності

Тема 1. Поняття про культуру мовлення

Мовленнєва ситуація та її складники. Зв'язок культури мовлення з іншими

мовознавчими  дисциплінами.  Основні  комунікативні  ознаки  культури

мовлення. Шляхи підвищення мовленнєвої культури.

Тема 2. Поняття про норму сучасної української літературної мови .

Характеристика норм, властивих усному та писемному мовленню. 

Про  деякі  деформації  на  фонетичному,  лексичному  та  граматичному

рівнях.

Культура різних стилів мовлення (загальні знаки).  Мовленнєвий етикет.

Правила  мовленнєвого  етикету.  Культура  діалогу.  Невербальні  засоби

діалогічного мовлення.

Змістовий модуль 2

Звукова система мови

Тема 3. Наголос та його типи 



Особливості словесного наголосу в українській мові, його найважливіші

функції.  Поняття  про  енклітики  і проклітики.  Подвійне  акцентування

окремих слів. 

Тема 4. Ознаки правильності мовлення

Орфоепічна правильність мовлення.

Засоби милозвучності української мови.

Змістовий модуль 3 

Слововживання

Тема 5. Слововживання: вибір слова

Лексична сполучуваність (загальне ознайомлення). Різновиди лексичних

помилок.  Евфемізми  і  перифрази.  Запозичені  слова.  Інтернаціоналізми.

Варваризми. Екзотизми. Кальки.

Ненормативна лексика: діалектизми, жаргонізми, вульгаризми, русизми.

Мовні штампи та канцеляризми.

Тема 6. Фразеологічне багатство української мови

Уживання фразеологізмів. Фразеологічні синоніми й антоніми.

Лексичні та фразеологічні помилки.

Змістовий модуль 4 

Граматична система мови. Морфологія. Синтаксис

Тема 7. Граматична система мови. Морфологія

Наголошування  іменників.  Деякі  особливості  роду  та  числа  іменників.

Правильне вживання відмінкових форм іменників. Кличний відмінок.

Утворення  і  вживання  вищого  й  найвищого  ступенів  порівняння

прикметників.  Поширені  помилки  у  вживанні  цих  форм.  Особливості

наголошування  і  вживання  окремих  прикметників.  Синонімічне  багатство

прикметників. 

Правильне  вживання  форм  непрямих  відмінків  кількісних  числівників.

Зв'язок числівників з іменниками. Використання порядкових числівників на

позначення часу. 



Специфіка  наголошування  займенників.  Особливості  вживання  займен-

ників.

Наголос у дієсловах. Відмінювання атематичних дієслів. Утворення форм.

Тема 8. Граматична система мови. Синтаксис

Складні випадки керування. Варіативне керування. Узгодження присудка

з підметом. Помилки в узгодженні та керуванні слів. 

Порядок слів у реченні.  Невиправдана інверсія і  способи її  уникнення.

Речення  двоскладні  й  односкладні  різних  видів  як  синтаксичні  синоніми.

Уживання  неповних  речень.  Способи  заміни  прямої  мови  непрямою.

Синоніміка різних способів передачі чужого мовлення. Цитування. 

Синонімічні  варіанти  складних  речень.  Синоніміка  складносурядних,

складнопідрядних і простих речень. 

3. Рекомендована література

1. Бєсєдіна Л. М. Педагогічна  майстерність,  активні  методи навчання та

методична  робота  у  навчальних  закладах  [Текст]  :  методичний посібник  /

Л. М. Бєсєдіна, О. І. Сторубльов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Логос, 2009.

– 204 с.

2. Буряк В.  Викладач  університету  :  вимоги  до  особистісних  і

професійних рис  :  [Творчий викладач.  Педагогічна  майстерність.  Культура

мислення,  почуттів,  поведінки,  педагогічного  спілкування,  самоосвіти

викладача] / В. Буряк // Вища школа. – 2010. – № 3–4. – С. 11–35. – Бібліогр. :

15 назв. 

3. Гриценко Т. Б.  Українська  мова  за  професійним  спрямуванням  :

навч. посібник / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

4. Гуревич Р. С. Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів /

Р. С. Гуревич  //  Теорія  і  практика  управління  соціальними  системами  :

філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 2. – С. 100–105. –

Бібліогр. : 4 назв.



5. Даниленко Л. І.  Педагогічні  інновації  та  інноваційні  педагогічні

технології: сутність і структура / Л. І. Даниленко // Нові технології навчання.

– К., 2005. – С. 270–276. – Бібліогр.: 10 назв.

6. Єрмоленко С. Я.  Культура  мови  на  щодень  /  С. Я. Єрмоленко.  –  К.  :

Довіра, 2000. – 169 с.

7. Зубков М. сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків :

Торсинг, 2001. – 382 с.

8. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність :  Підручник для вищих педагог.

навч.  закладів  /  І. А. Зязюн,  Л. В.  Крамушенко,  І. Ф. Кривонос;  за  ред.

І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 350 с.

9. Зязюн І. А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії : [Поняття,

завдання  освітньої  технології.  Пошук  технологій,  що  відповідають  новим

освітнім  запитам.  Класифікація  навчальних  предметіве]  /  І. А. Зязюн  //

Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 22–33.

10. Князян М. О.  Педагогічна  технологія  формування  самостійно-

дослідницької діяльності студентів / М. О .Князян // Проблеми освіти. – К.,

2007. – С. 64–69. – Бібліогр. : 8 назв.

11. Коцур В. Найвищій педагогічний ідеал – виховання людяності :

[Педагогічна  майстерність.  Моральне  виховання.  Людяність]  /  В. Коцур  //

Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 72–78.

12. Лавріненко О. А.  Творчий  розвиток  і  опанування  педагогічної

майстерності в Україні (1917 - 1919) / О. А. Лавріненко // Теорія і практика

управління  соціальними  системами  :  філософія,  психологія,  педагогіка,

соціологія. – 2010. – № 4. – С. 101–110. – Бібліогр. : 15 назв. 

13. Максимюк С. П.  Педагогіка  [Текст]  :  навчальний  посібник  для

студ. вищих навч. Закладів / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670 с.

14. Онокович Г. «Діалог культур» як сучасна педагогічна технологія /

Г. Онокович // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 42–48. – Бібліогр. :

8 назв.



15. Освітні  технології  :  навч.-метод.  посібник  /  О. М. Пєхота,

А. З. Кіктенко,  О. М.  Любарська,  К. Ф. Нор;  за  ред.  О. М. Пєхоти.  –  К.  :

А.С.К., 2004. – 256 с.

16. Первин Л.  Психология  личности :  Теории  и  исследования  /

Л. Первин, О. Джон. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 607 с.

17. Пиз А.  Язык  телодвижений  :  Как  читать  мысли  других  по  их

жестам / А. Пиз. – СПб. : Изд. дом «Рутенберг», 2000. – 272 c.

18. Полтавська О. М.  Українська  мова (за  професійним

спрямуванням) / О. М. Полтавська. – Алчевськ : ДонДТУ, 2009. – 189 с.

19. Пономарів О. Д. Стилістика  сучасної  української  мови  /

О. Д. Пономарів. – К : Либідь, 1993. – 248 с.

20. Прикладная  конфликтология:  хрестоматия  /  Сост.

К. В. Сельченок. – Минск : Харвест, 1999. – 624 c.

21. Холодная М. А. Психология интеллекта : парадоксы исследования

/ М. А. Холодная. – М., 1997. – 392 c.

22. Шевчук С. В. Українська ділове мовлення  / С. В. Шевчук.  –  К.  :

Літера ЛТД, 2003. – 480 c.

23. Шихи Г.  Возрастные  кризисы.  Ступени  личностного  роста  /

Г. Шихи. – СПб. : Ювента, 1999. – 434 с.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік

5. Засоби діагностики результатів навчання

– усна відповідь;

– усна доповідь за темою; 

– конспекти, тези науково-методичної літератури; 

– індивідуальні завдання;

– письмові роботи різних видів (вправи, перекази, твори різних жанрів,

письмові контрольні роботи тощо);

– диктанти різних видів;



– тестування; 

–  підсумкове  опитування  здобувачів  за  тематикою  змістових  модулів

тощо.
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