
МОВНО-КОМУНІКАТИВНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ 

Тип (статус) дисципліни Вибіркова загальної підготовки 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр – 

Кількість призначених кредитів ЄКТС 4 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло 

відрізняти нормативні мовні явища від діалектних; визначати комунікативні якості мовлення і 

дотримуватися їх у власних висловлюваннях; аналізувати власне і чуже мовлення за 

основними його ознаками; вживати необхідні мовні конструкції у відповідних етикетних 

ситуаціях; правильно користуватися невербальними засобами у відповідних етикетних 

ситуаціях; мати   глибокі професійні знання і оволодіння понятійно-категоріальним апаратом 

певної професійної сфери та відповідною системою термінів; досконале володіння сучасною 

українською літературною мовою; знати етикетні мовні формули і вміти ними користуватися 

в професійному спілкуванні; володіти інтерактивним спілкуванням, характерною ознакою 

якого є необхідність миттєвої відповідної реакції на повідомлення чи інформацію, що була в 

контексті попередніх повідомлень; володіти основними риторичними знаннями і вміннями; 

використовувати українську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах. 

Зміст навчальної дисципліни: Основи культури спілкування у ЗВО як фахова дисципліна. 

Мовленнєва діяльність та її етикетний аспект. Нормативність і етикетність мовлення. 

Двомовність (багатомовність) і культура мовлення. Вербальні і невербальні компоненти 

комунікативного етикету. Стандартні етикетні ситуації. Професійно-комунікативна 

компетентність фахівця. 

Запланована навчальна діяльність: не менше 1/3 від загального обсягу дисципліни. 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, 

бесіди); практичні заняття (з використанням ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота 

(індивідуальне завдання).  

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, письмові завдання, 

контрольна робота. 

Вид семестрового контролю: залік 

Навчальні ресурси: 

1. Бобир О. Етикет учителя : навч.-метод.посіб. К. : Ленвіт, 2004. 192 с. 

2. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. К. : Рід. мова, 1998. 475 с. 

3. Подлевська Н.В. Мовно-комунікативні основи культури спілкування: збірник вправ до 

практичних занять до дисципліни. Хмельницький, 2022. 98 с. 

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Л. : СПОЛОМ, 2001. 223 с. 

5. Стахів М. Український комунікативний етикет: навч.-метод. посіб. К.: Знання, 2008. 245 с. 
6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 
 

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Подлевська Н. В. 
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