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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Культура мовлення” складена відповідно до освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми підготовки спеціалістів з філології та магістрів наук з філології                                                    
за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”; “магістр”. 

спеціальності (напряму)  
Філологія 
спеціалізації 
англійська мова 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами знань з історії красномовства, 

культури мовлення, розвитку психолого–педагогічного та лінгвістичного мислень, закладання знань                             
для саморозвитку та успішної кар’єри.  
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
1. Тематичний блок № 1 (12навчальний семестр). 
 
 

1. Опис  навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Культура мовлення” є формування у студентів навичок 
культури мовлення і здійснення виховання, освіти і розвитку особистості студента у процесі навчання. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Культура мовлення” є підвищення рівня культури 
мовлення та розширенні мовленнєвої компетентності студентів шляхом формування системи загально 
філологічних та культурологічних знань. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти 
таких результатів навчання:  

знати: (1) що таке культура мовлення, професійне спілкування та професійна майстерність;                                    
(2) складники мовлення; (3) структуру та аспекти процесу спілкування; (4) моделі та види спілкування. 

вміти: (1) грамотно добирати мовленнєві засоби залежно від мети спілкування; (2) формувати 
висловлювання згідно до сучасних лексично-граматичних норм мовлення; (3) володіти усіма видами мовлення, 
необхідними для успішної життєдіяльності в сучасному суспільстві; (4) висловлюватись логічно та зв’язко;                     
(5) володіти сталими навичками публічного виступу; (6) користуватись оптимальною мовленнєвою моделлю 
поведінки в професійно-орієнтованій взаємодії, знанням етикету. 

 
1.3. Кількість кредитів – 3  
1.4. Загальна кількість годин – 90 
  

1.5 Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна 

Заочна форма навчання 
Рік підготовки 

1 
Семестр 

2 
Лекції 

8 
Самостійна робота 

82 
1.6. Заплановані результати навчання  
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів 

навчання 
знати: що таке культура мовлення, професійне спілкування та професійна майстерність,;                                    

складники мовлення;  структуру та аспекти процесу спілкування;  моделі та види спілкування. 
вміти: грамотно добирати мовленнєві засоби залежно від мети спілкування; формувати висловлювання 

згідно до сучасних лексично-граматичних норм мовлення;  володіти усіма видами мовлення, необхідними для 
успішної життєдіяльності в сучасному суспільстві; висловлюватись логічно та зв’язко; володіти сталими 
навичками публічного виступу;  користуватись оптимальною мовленнєвою моделлю поведінки в професійно-
орієнтованій взаємодії, знанням етикету. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ  1. 
Тема 1.  Сутність словесної майстерності викладача. Критерії культури мовлення. 
Тема 2.   Структура культури мовлення. Її комунікативні ознаки. 
Тема 3.   Спілкування та комунікація як соціально-психологічний феномен. Підготовка до публічного 

виступу. Техніка публічного виступу. 
Тема 4.   Вербальні та невербальні засоби комунікації. Самопрезентація. 
Тема 5.   Мовленнєва культура викладача. Особливості педагогічного спілкування, його основні функції. 

 
3. Структура навчальної дисципліни: 

Назви розділів і тем Кількість годин 
Заочна форма навчання 

 Усього  у тому числі 
л п інд. с.р. 

      
2 семестр 

Тематичний блок № 1. 
Тема 1. Сутність словесної майстерності викладача. Критерії культури мовлення.  2 –– –– 18 
Тема 2. Структура культури мовлення. Її комунікативні ознаки. Спілкування та комунікація як 
соціально-психологічний феномен. Підготовка     до публічного виступу. Техніка публічного 
виступу. 

 2 –– –– 20 

Тема 3. Вербальні та невербальні засоби комунікації. Самопрезентація.  2 –– –– 22 
Тема 4. Мовленнєва культура викладача. Особливості педагогічного спілкування,                                  
його основні функції.  2 –– –– 22 

Усього годин за тематичний блок 1  2 –– –– 82 
Усього годин за 2 семестр  8 –– –– 82 
 

4. Теми лекційних занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
2  семестр 

Тематичний блок 1 

1.1. 
Тема 1. Сутність словесної майстерності викладача. Сутність словесної майстерності викладача. Теоретичні 
основи культури мовлення. Стан мовленнєвої підготовки викладача в теорії і практиці навчання. Критерії 
культури мовлення. 

2 

1.2. 
Тема 2. Структура культури мовлення. Її комунікативні ознаки. Вербальні і невербальні засоби оратора.. 
Спілкування та комунікація як соціально-психологічний феномен. Сутність спілкування. Самопрезентація, 
її особливості. 

2 

1.3. 
Тема 3. Роль вербальних і невербальних засобів мовленнєвої культури у його формуванні. Використання 
засобів мовленнєвої культури для організації PR-акцій. Особливості ділового етикету та етикету у різних 
країнах світу. 

2 

1.4. Тема 4. Мовленнєва культура викладача. Особливості педагогічного спілкування, його основні функції. 
Структура педагогічного спілкування. Стилі педагогічного спілкування. Моделі педагогічного спілкування. 2 
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№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
Мовленнєва культура як складник професійної майстерності педагога. Методика саморозвитку 
мовленнєвої культури майбутнього педагога. 

Усього годин за тематичний блок 1 8 
Усього годин за 2 семестр 8 
Усього годин за навчальний рік 8 
 

5. Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1.1. Пошук визначень понять “методологія”, “культура”, “мова”, “мовлення”. Вивчення 
“Дидактики” Я.А. Каменського.   18 

1.2. 
Ознайомлення з роботою І.А. Зязюна “Основи педагогічної майстерності”. 
Ознайомлення з поняттями спілкування та комунікації в лінгвістичній та 
методологічній парадигмі. Вивчення типів моделей спілкування (В.Г. Пасинок 
“Учитель і слово”). 

20 

1.3. Підготовка рефератів на тему “Етикет у різних країнах світу”. 22 

1.4. 

Вивчення структури публічного виступу на тему “Роль мовлення в житті перекладача 
та викладача”. Ознайомлення з “Професіограмою вчителя” Пасова. Ознайомлення                      
зі структурою мовленнєвої підготовки особи, як багатоступеневого й складного 
морально–інтелектуального, емоційно-вольового, фізіологічно-звукового  утворення, 
яке реалізується у цілісно-діяльнісному та інформаційно-поведінковому акті (вчинках, 
діях, оцінках) особи. Повторення вивченого матеріалу та підготовка до заліку.  

22 

Усього годин за тематичний блок 1 82 
Усього годин за 2  семестр та за навчальний рік 82 

 
6. Індивідуальні завдання 

Підготовка презентаційних матеріалів та написання рефератів на тему “Етикет у різних країнах світу”. 
 

7. Методи навчання 
1.  Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 
2.  Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
3.  Практичні методи: письмове складання рефератів та доповідей. 
4.  Робота з підручником. 
5.  Аудіо метод, відео метод. 
6.  Метод презентації матеріалу з використанням технології POWER POINT. 
 

8. Методи контролю 
1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  
2.  Метод письмового контролю: письмові відповіді на запитання (залік). 
3.  Метод тестового контролю: множинний вибір (залік). 
4.  Метод самоконтролю: робота з методичним посібником. 

 
9. Схема нарахування балів 

Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Разом залік Сума балів 

Тематичний блок № 1 
20 80 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

20 
Т1, Т2 ... Т5 – теми тематичного блоку. 

 
Форми контролю навчальних здобутків студентів: 

  Критерії оцінювання: 
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1. Відвідання лекцій –– 20 балів (відвідання 1 лекції –– 4 бали). 
2. Підсумкова залікова робота проводиться у вигляді відповідей на питання з курсу (тести 20х4 == 40 балів)                  
+ відкрита форма опитування –– усна відповідь на питання (2 питання по 20 балів == 40 балів). 

Кількість  
балів 

Кількість  
штрафних балів на 

“5” 

Кількість  
штрафних балів на 

“4” 

Кількість  
штрафних балів на 

“3” 

Кількість  
штрафних балів на 

“2” 
80 0–8 8,5–16 16,5–32 32,5 і більше 

 
3. 0,5 балів знімаються за незначне виправлення відповіді. 
 

Критерії оцінювання відповідей відкритого типу 
 Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за вірну відповідь на кожне з питань –– 20. 
Оптимальна кількість речень в одній відповіді –– 10 (по 2 бали за кожне вірне речення). Штрафні бали 
нараховуються за таким принципом:  
 –– 2 штрафні бали за одне відсутнє речення, якщо відповідь складається менш, ніж з 10 речень; 
 –– 2 штрафні бали, якщо речення містить нерелевантну або неправдиву інформацію; 
  –– 1 штрафний бал у випадку, коли речення містить серйозну логічну або інформативну помилку; 
  –– 1 штрафний бал за повторення інформаційного фрагменту; 
  –– 0,5 штрафних балів, якщо речення містить незначне інформаційне перекручення, стилістичну або 
граматичну помилку. 
 
 Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він впорався з 50 % учбового 
матеріалу, тобто він набрав не менше 30 балів. Максимальна кількість балів за семестр –– 100. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену для заліку 

90–100 відмінно  
зараховано 70–89 добре  

50–69 задовільно  
1–49 незадовільно  не зараховано  

 
10. Рекомендоване методичне забезпечення 

Базова література, яка видана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  

або у електронній версії) 
1. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення : навчальний посібник / Пасинок В.Г. –– К.: “Видавництво 
“Центр учбової літератури”, 2012. –– 184 с. 
2. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення : навчальний посібник / Пасинок В.Г. –– Харків : Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010. –– 228 с. 
3. Пасинок В.Г. Учитель і слово : технологія мовленнєвої підготовки майбутнього педагога : навчальний 
посібник / Пасинок В.Г. –– Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2004. –– 208 с. 
4. Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя : [монографія] / Пасинок В.Г. Харків : 
ІМІС, 2001. ––280 с. 
 

Базова література, видана в Україні 
(доступна у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  

або у електронній версії) 
1.  Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. –– К.: Райдуга, 1994. –– 61с. 
 

Допоміжна література, видана за кордоном 
1. Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия. Синергетика языка, сознания и культуры / Алефиренко Н.Ф. –– 
М.: Academia, 2002. –– 349 с. 
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2. Бодуен де Куртене. Избранные труды по общему языкознанию : В 2т. –– 1968. М.: АН СССР, 1963. –– 
391 с. –– С. 364. 
3. Будагов Р.А. Человек и его язык / Будагов Р.А.: Изд–во 2–е –– М., 1976. –– 429 с. –– С. 64. 
4. Волкова Н.П. Професійно–педагогічна комунікація : навч. посіб. / Волкова Н.П. –– К. : ВЦ “Академія”, 
2006. –– 256 с. 
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. В.В. Давыдова –– М.: Просвещение, 1991. ––             
749 с. –– С. 206. 
6. Головин Б.Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской речи. –– М.: Высшая школа, 1988. –– 
160 с. 
7.  Кан–Калик В.А. Основы профессионально–педагогического общения. –– Грозный: Изд-во Чечено-
Ингушского университета, 1979. –– 138 с.  
8.  Кан–Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / Кан–Калик В.А. –– М.: Просвещение, 1987. –– 
190 с. –– С. 49. 
10. Капская А.И. Формирование мастерства слова воспитателя : диссертация д–ра пед. наук. –– К., 1989. –– 
380 с. –– С. 234. 
11. Капська А.Й. Педагогіка живого слова / Капська А.Й. –– К., 1997. –– 140с. –– С. 10–11. 
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