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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови 
Юридична адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 7–72, контактний телефон: (057) 707–55–66.  

Електронна адреса для листування (e–mail): metodengl@karazin.ua ________________________________________________________________________ 
 

Анотація навчальної дисципліни: “Культура мовлення”  
для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов Харківського національного університету                                     
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (шифри академічних груп студентів: (1) ЯА–61(62); (2) ЯАП–63;                      
(3) ЯН–61; (4) ЯНП–61; (5) ЯФ–61; (6) ЯФП–61; (7) ЯКП–61); напрям підготовки: 035 “Філологія”; (1) шифр і назва 
спеціальності: 7.02030302 (8.02030302) “Мова і література (англійська)”, шифр і назва спеціалізації: 7.02030304 (8.02030304) 
“Переклад” (англійська мова); (2) шифр і назва спеціальності: 7.02030304 (8.02030304) “Переклад” (англійська мова), шифр і 
назва спеціалізації: 7.02030302 (8.02030302) “Мова і література (англійська)”; (3) шифр і назва спеціальності: 7.02030302 
(8.02030302) “Мова і література (німецька)”; шифр і назва спеціалізації: 7.02030304 (8.02030304) “Переклад” (німецька мова);                        
(4) шифр і назва спеціальності: 7.02030304 (8.02030304) “Переклад” (німецька мова), шифр і назва спеціалізації: 7.02030302 
(8.02030302) “Мова і література (німецька)”; (5) шифр і назва спеціальності: 7.02030302 (8.02030302) “Мова і література 
(французька)”, шифр і назва спеціалізації: 7.02030304 (8.02030304) “Переклад” (французька мова)”; (6) шифр і назва 
спеціальності: 7.02030304 (8.02030304) “Переклад” (французька мова)”, шифр і назва спеціалізації: 7.02030302 (8.02030302) 
“Мова і література (французька)”; (7) шифр і назва спеціальності: 7.02030304 (8.02030304) “Переклад” (китайська мова), шифр і 
назва спеціалізації: 7.02030302 (8.02030302) “Мова і література (китайська)”. 

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців з галузі знань 03 –– “Гуманітарні науки”: 7.02030302/7.02030304 
“спеціаліст”; 8.02030302/8.02030304 “магістр”.  
 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики та практики 
викладання іноземної мови Пасинок Валентина Григорівна. 

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”. 

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 (12 навчальний семестр). 
 

1. Мета та завдання 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’язано; (5) володіти сталими навичками 
публічного виступу; (6) користуватись оптимальною мовленнєвою моделлю поведінки в професійно-орієнтованій взаємодії, 
знанням етикету. 
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3. 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. 
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. 
12. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги; (пер. с англ.). –– М.: 
Прогресс, 1989. –– 288 c.  
13. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Кузьмина Н.В. –– Л.: Изд–во                        
Лен. ун–та, 1970. –– 114 с. 
14. Кравченко А.В. Язык и воспитание : когнитивные аспекты языковой категоризации / Кравченко А.В. –– 
Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1996. – 160 с. 
15. Конфлікти : сутність і подолання / Павлютенкова Є.М., Крижко В.В. Стрес у педагогічній діяльності / 
Калошин В.Ф. –– Х.: Вид. група “Основа”, 2008. –– 224 с.  
16.  Левитов Н.Д. Вопросы изучения учителя / Н.Д.Левитов, Г.С. Прозоров. –– М.: Учпедгиз, 1935. –– 215 с. 
18.  Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / К. Ливингстоун –– М. : Высшая 
школа, 1988. –– 169 с. 
19. Литвинова Н.П. Интенсификация образования –– фактор повышения эффективности педагогического 
труда / Литвинова Н.П. –– Л., 1989. –– 15 с. 
20.  Литвинова Н.П. Образование в условиях интенсификации экономики / Литвинова Н.П. –– М.: 
Педагогика, 1989. –– 191 с. 
21. Леви В. Искусство быть собой. Индивидуальная психотехніка / Леви В. –– М.: Знание, 1990. –– 256 с. 
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22.  Леонтьев А.А. Педагогическое общение / Леонтьев А.А. –– М.: Знание, 1979. –– 246 с. –– С. 87. 
23. Лукашенко И.Н. Лингвистическое способности и их формирование у студентов неязыкового вуза: 
диссертация канд. пед. наук. –– К., 1983 –– 193 с.  
24.  Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта / Макаренко А.С.: соч.: В 7 т. –– 
М.: Изд–во АПН СССР, 1957. –– Т. 4. –– С. 197–251. 
25. Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманізації навчання // Шлях освіти. –– 1997. –– № 2. –– С. 6-10.  
26. Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общение / Маркова А.К. –– М.: Педагогика, 
1974. –– 239 с. 
27.  Москвин В.П. Риторика и теория коммуникации: Виды, стили и тактики речевого общения /                 
Москвин В.П. –– М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2012. –– 216 с. 
28.  Нечепоренко Л.С. Педагогика личности : учеб. пособие / Нечепоренко Л.С.  –– Харьков: ХГУ, 1992. –– 
112 с. 
29. Потебня А.А. Из лекций по теории словесности / Потебня А.А. –– М.: Учпедгиз, 1936. –– 126 с. –– С. 38. 
30. Сытин Г.Н. Животворящая сила. Исцеляющие настрои. Помоги себе сам. –– М. : Энергоатомиздат, 
1990. –– 413 с. 
31.  Роль человеческого фактора в языке : язык и картина мира / [Серебренников Б.А., Кубрякова В.И. и др.]; 
под ред. Б.А. Серебренникова. –– М.: Наука, 1998. –– 216 с. 
32. Савенкова Л.А. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування: 
автореф. дисертації док. пед. наук: 13.00.01 / Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. –– К.: 1998. –– 32 с. 
33. Сухомлинський В. Народження громадянина / Сухомлинський В. –– Вибрані твори в 5 т. К.:                              
Рад. Школа, 1977. –– Т.3. –– С. 521. 
34. Штепа О.Г. Рольові ігри в системі формування професійної мовленнєвої майстерності педагога: 
автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 –– Укр. держ. пед. Ун-т ім. М.П. Драгоманова. –– К., 1996. –– 24 с. 
35.  Ceriani G. L’empreinte rythmique // Cahiers de Semiotique Textuelle. –– № 14. –– Nanterre, 1998. – 236 p. 
36.  Dessons G., Meschonic H. Traite du rhythme des verses des proses. –– Paris, 1998. –– 364 p. 
37.  Harre R. Greenspeak. A Study of Environmental Discourse / R. Harre, J. Brockmeier, P.Muhlausler. ––                           
L., New Dehli : Thousand Oaks,1999. –– 224p. 
38.  Magnien M. L’ellipse a la Renaissance // Ellipses, Blancs, Silinces. –– Univ. de Pau, 1992. –– 315p. 
39.  Milter G.A. Language and Communication. –– New York, Toronto, London; McGraw –– Hill Book Company, 
1963. –– 185 p. 

3. Інформаційні ресурси 
1. Матеріали веб-сайту: http://lib.ru/KARNEGY/karnegi1.txt 
2. Матеріали веб-сайту: http://lib.ru/KARNEGY/karnegi3.txt 

http://lib.ru/KARNEGY/karnegi1.txt
http://lib.ru/KARNEGY/karnegi3.txt

