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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 − Опис навчальної дисципліни «Культура української мови 
та мовлення»  
 
Місце у 
структурно-
логічній 
схемі  
підготовки 

Пререквізити (Prerequisite): «Іноземна мова», «Персо-
нальний розвиток та лідерство», «Основи культури гос-
тинності і споживання їжі» 
 
Постреквізити (Postrequisite): «Основи ресторанного 
обслуговування», «Виробнича практика» 

Мова  
викладання 

Українська 

Статус дисципліни: обовʼязкова 
Курс/семестр вивчення 2 курс/3 семестр 
Кількість кредитів 
ЄКТС/кількість модулів  

3 

Денна форма навчання: 
Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр – 90 
– лекції: 3 семестр – 16 
– практичні заняття: 3 семестр – 20  
– самостійна робота: 3 семестр – 54  
– вид підсумкового контролю: 3 семестр – ПМК (залік) 
Заочна форма навчання: 
Кількість годин: 3 семестр – 90  
– лекції: 3 семестр – 6 
– практичні заняття: 3 семестр – 6  
– самостійна робота: 3 семестр – 78 
– вид підсумкового контролю: 3 семестр – ПМК (залік) 
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати  
навчання 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Культура українсь-

кої мови та мовлення» є формування і розвиток у здобувачів комуні-
кативної компетентності як необхідного складника успішної профе-
сійної діяльності, підвищення мовної і мовленнєвої культури, 
удосконалення навичок усного і писемного мовлення в різних комуні-
кативних ситуаціях. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 
«Культура української мови та мовлення» є розвиток і вдосконалення 
здатностей: 
– правильно використовувати мовні засоби в професійній діяль-
ності;  
– послуговуватися на практиці законами й правилами писемного 
й усного професійного спілкування; 
– диференціювати норми літературної мови та реалізувати їх в 
усному і писемному мовленні; 
– стилістично правильно висловлювати власну думку; 
– виокремлювати, відтворювати, редагувати тексти наукового, 
офіційно-ділового й публіцистичного стилів; 
– орієнтуватися в терміносистемі свого фаху; 
– користуватися різними видами словників, довідковою літера-
турою з культури мови; 
– укладати різні типи ділових документів; 
– збагачувати власну мовну компетентність самоосвіти для під-
вищення рівня мовної та мовленнєвої культури. 
 
Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисци-
пліна «Культура української мови та мовлення», програмні результати 
навчання 

Компетентності, якими повинен 
оволодіти студент 

Програмні результати навчання 

ЗК 05. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 
письмово. 
ЗК 09. Здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях. 
СК 04. Здатність формувати та 
реалізовувати ефективні зовні-
шні та внутрішні комунікації на 
підприємствах сфери гостинно-
сті, навички взаємодії. 

РН 03. Вільно спілкуватися з профе-
сійних питань державною та інозем-
ною мовами усно і письмово. 
РН 07. Застосовувати навички про-
дуктивного спілкування зі спожива-
чами готельних та ресторанних пос-
луг. 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА МОВИ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Тема 1. Культура мови і мовлення та їх роль у професійній діяль-

ності фахівця готельно-ресторанної справи 
Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. По-

няття культури мови. Культура мовлення як складник загальної куль-
тури особистості.  

Комунікативні ознаки культури мовлення. Культура мовлення як 
доцільне, стилістично вмотивоване послугування всіма мовними оди-
ницями. Ознаки культури мовлення: правильність, точність, логіч-
ність, зрозумілість, доцільність, доречність, багатство, виразність, 
чистота.  

Комунікативна професіограма фахівця, її компоненти: робота з до-
кументами, вміння вести міжособистісний і соціальний діалог, висту-
пати публічно.  

Українська лексикографія. Розвиток вітчизняної лексикографії. 
Словники Лаврентія Зизанія Тустановського, Памви Беринди, Івана 
Котляревського, Івана Павловського, Павла Білецького-Носенка, Бо-
риса Грінченка в історії української лексикографії. Основні типи сло-
вників сучасної української літературної мови. Енциклопедичні слов-
ники. Лінгвістичні словники (тлумачні, орфографічні, орфоепічні, 
етимологічні, історичні, словники іншомовних слів, термінологічні, 
фразеологічні, частотні, інверсійні, словники мови письменників, сло-
вники окремих лексичних груп – антонімів, синонімів, паронімів, 
омонімів, перифраз, словотвірні, морфемні тощо.). Словники-
довідники з культури мови. Словники термінів. Словники у професій-
ному мовлення. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури 
фахівця готельно-ресторанної справи. 
 

Тема 2. Мовні норми та їх застосування в комунікації 
Мовна норма як сукупність загальновизнаних мовних засобів, що 

закріплюються в процесі комунікації, вважаються правильним та 
обов’язковими для всіх мовців. Становлення норм сучасної українсь-
кої літературної мови.  

Орфоепічні норми. Засоби милозвучності української мови. Особ-
ливості вимови голосних звуків. Норми вимови приголосних звуків. 
Чергування з, зі, із, і/й, у/в, паралельні форми дієслів із -ся (-сь).  

Акцентуаційні норми. Дотримання норм наголошення як один із 
важливих показників культури усного мовлення. Поширені акцентуа-
ційні помилки. Правила наголошування.  
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Орфографічні норми. Принципи української орфографії: фонетич-
ний, морфологічний, історичний (традиційний).  

Пунктуаційні норми. Відділювальні (крапка, кома, крапка з комою, 
двокрапка, тире, три крапки, знак питання, знак оклику) та відокрем-
лювальні (завжди парні – коми, тире, дужки, лапки) розділові знаки.  

Морфологічні норми. Типові порушення морфологічних норм.  
Синтаксичні норми. Типові помилки, які трапляються при перекла-

ді словосполучень з російської мови українською. Синтаксичні норми 
побудови речень  у науковому та офіційно-діловому стилях. Правила 
сполучення числівника з іменником.  

Стилістичні норми.   
 

Тема 3. Лексичний вимір культури мовлення 
Лексичне багатство мови. Поняття про лексику мови. Лексикологія 

як розділ  мовознавства.  
Активна (загальновживані слова, терміни і професіоналізми) і па-

сивна (архаїзми, історизми, неологізми) лексика. Загальновживані 
слова. Поняття про синоніми та їх типи. Абсолютні синоніми. Поня-
тійні (смислові) синоніми. Понятійно-стилістичні (семантико-
стилістичні) синоніми. Синонімічний ряд. Евфемізми. Пароніми. Гру-
пи паронімів. Омоніми. Повні і неповні омоніми. Омоформи, омофони 
й омографи. Міжмовні омоніми. Лексико-семантичні помилки, спри-
чинені невмінням розрізняти міжмовні омоніми.  

Фразеологія як розділ мовознавства. Поняття про фразеологізм. 
Характерні риси фразеологічних одиниць.  Структурні типи фразеоло-
гічних одиниць. Книжні фразеологізми. Мовні штампи, їх ознаки. 
Мовні штампи як основа фразеологічної системи офіційно-ділового 
стилю. Фразеологія в професійній діяльності.  

Стилістична диференціація лексики сучасної української мови. 
Нейтральна (стилістично нейтральна, міжстильова) лексика. Книжна 
(наукова, ділова, урочиста, поетична) лексика. Розмовна лексика, її 
ознаки та сфери використання. Просторічні слова. Вульгаризми. Жар-
гонізми. Арго. Сленг. Діалектизми. 
 

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності 
Поняття «спілкування», «комунікація» та «інформація»: спільне і 

відмінне. Способи і засоби комунікації. Класифікація комунікації та 
інформації. Види, рівні і форми комунікативної діяльності. Комуніка-
тивний процес, його складники. Психологічні й міжособистісні аспек-
ти комунікації. Етапи здійснення комунікативного процесу. Комуніка-
тивні закони. Комунікативні бар’єри: види, причини їх виникнення та 
способи усунення. Сутність поняття «конфлікт». Особливості кризо-
вих комунікацій. Комунікативні підходи до вирішення конфлікту 
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Критерії ефективної комунікації. Методи вдосконалення комунікатив-
ного процесу. 

 
Тема 5. Риторика і мистецтво презентації 

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Закони ритори-
ки. Концептуальний закон. Закон моделювання аудиторії. Стратегіч-
ний закон. Тактичний закон. Мовленнєвий закон. Закон ефективної 
комунікації. Системно-аналітичний закон. 

Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні 
засоби переконування.  

Види мовленнєвої діяльності оратора. Вербальні та невербальні за-
соби спілкування. Основні характеристики мовлення оратора. Моно-
лог як риторичний дискурс. Структура та прийоми побудови моноло-
гу. Діалог як риторичний дискурс. Типи діалогу. Проблема активного 
слухання. Види слухання. Види співрозмовників. 

Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Комунікативні 
вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Культура 
сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння 
слухати. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презен-
тацій. 

Зовнішня культура оратора. Поняття та категорії техніки мовлення. 
Засоби емоційно-образної та логічної виразності. 
 
Модуль 2. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО І НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ 

ФАХІВЦЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ  
 

Тема 6. Культура усного фахового спілкування 
Бесіда та її ознаки. Шляхи досягнення ефективності бесіди. Фу-

нкції ділової бесіди.  
Види ділових бесід. Ділова бесіда керівника з підлеглим. Етапи 

проведення ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Алгоритм під-
готовки до співбесіди з роботодавцем. Поведінка під час співбесіди.  

Діалог з відвідувачем (клієнтом), його особливості. Етапи ведення 
діалогу. Етичні вимоги до діалогу з відвідувачем (клієнтом). Етикетні 
моделі спілкування в діалозі з відвідувачем (клієнтом). 

Специфічні ознаки службової телефонної розмови. Правила ве-
дення службової телефонної розмови. Етапи службової телефонної 
розмови. Етичні норми проведення службової телефонної розмови. 
Етичні аспекти використання мобільних телефонів. 

Тема 7. Форми колективного обговорення професійних проблем 
Перемовини як обговорення певного питання з метою з’ясування 

позицій сторін або підписання угоди. Функції перемовин: інформацій-
но-комунікативна; досягнення домовленостей; регулювання, конт-
роль, координація дій. Конфронтаційний і партнерський підходи до 
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перемовин. Класифікація перемовин. Стратегії ведення перемовин. 
Стадії проведення перемовин.  

Збори як форма прийняття колективних рішень. Види зборів. Етапи 
проведення зборів.  

Нарада як спільне обговорення важливих питань і прийняття рі-
шень. Класифікація ділових нарад. Етапи організації ділової наради. 
Планування наради. Підготовка доповіді і проєкту рішення. Підготов-
ка документів і приміщення. Підготовка учасників до наради. Відк-
риття наради. Виголошення доповіді. Обговорення і відповіді на запи-
тання. Підбиття підсумків наради.  

Етапи організації дискусії. Етичні і психологічні вимоги до ве-
дення дискусії. Форми організації дискусії.  

Поняття про дебати. Етапи організації дебатів: формулювання та 
обґрунтування власного бачення проблеми, обмін аргументами й за-
питаннями із залу, останнє слово опонентів.  

Візитна картка ділової людини. Види візитних карток та специфіка 
їх оформлення. 

 
Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

Ознаки писемного мовлення. Основні вимоги до писемного мов-
лення фахівця готельно-ресторанної справи. Поняття про ділові папе-
ри.  

Документ – основний вид ділового мовлення. Юридична сила до-
кумента. Функції документа: інформаційна, комунікативна, управлін-
ська, правова, соціальна, культурна, історична.  

Загальні вимоги до документа. Вимоги до оформлення документів. 
Класифікації документів. Види документів: за найменуванням; за спо-
собом фіксації інформації; за змістом і спеціалізацією; за призна-
ченням; за способом виготовлення; структурними ознаками і ступенем 
стандартизації та регламентації; за складністю; за місцем укладання; 
за напрямом; за терміном виконання; за походженням; за гласністю; за 
юридичною силою; за стадією виготовлення; за терміном зберігання; 
за способом викладу мовного матеріалу.  

Поняття про стандартизацію мови ділових паперів. Система до-
кументації. Документообіг. Документознавство як наукова дисциплі-
на. Національний стандарт України.  

Реквізит службового документа. Формуляр документа. Формуляр-
зразок як модель побудови формуляра службового документа. Склад 
реквізитів документів за Державним стандартом України. Схеми роз-
ташування реквізитів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. 
Бланк документа. Види бланків. Технічні вимоги до документа. Офо-
рмлення сторінки документа. Нумерація сторінок. Рубрикація. Абзац.  

Текст як головний реквізит службового документа, що відображає 
його зміст. Суцільний складний текст. Текст у формі анкети. Тексти у 
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вигляді таблиці. Логічні елементи тексту. Правила складання текстів 
документів. Мовностильові ознаки документів. 

 
Тема 9. Українська термінологія та основи науково-

технічного перекладу в професійному спілкуванні 
Предмет термінознавства. Етапи розвитку українського терміноз-

навства. Українська термінологія. Поняття терміна. Ознаки терміна. 
Дефініція. Вимоги до термінів у науковому й діловому мовленні.  

Класифікація термінів: за значенням (загальновживані, спеціаль-
но-технічні, спеціальні), за вживанням у різних сферах спілкування 
(загальнонаукові, міжгалузеві, вузькоспеціальні), за внутрішньою 
структурою (однокомпонентні, багатокомпонентні), за семантикою 
(однозначні, багатозначні), за характером смислових відношень між 
лексичними одиницями (родо-видові, синонімічні, антонімічні), за 
походженням (власне українські, запозичені). Відмінність терміна від 
загальновживаного слова, номенклатури та професіоналізма. Шляхи 
поповнення термінології. Іншомовні слова як засіб найменування фа-
хових понять.  

Способи творення термінів. Будова термінів. Термінологічні слово-
сполучення. Багатозначність термінів. Синонімія й омонімія правни-
чих термінів. Проблеми сучасного термінознавства. Термінологія го-
тельно-ресторанної справи. 

 
Тема 10. Культура наукового мовлення 

Науковий текст як спосіб викладу наукової інформації, результат 
наукового дослідження. Особливості наукового тексту. Структура 
наукового тексту. Загальні вимоги до наукового тексту.  

План наукового дослідження, його різновиди, особливості офо-
рмлення. Виписки з наукових джерел. Поняття про конспект джерела 
наукової інформації. Вимоги до конспекту. Різновиди конспектів.  

Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення по-
кликань. Поняття про покликання. Вимоги до цитування. Список ви-
користаних джерел. Способи розташування джерел у списку (алфа-
вітний, за типами документів, хронологічний, за ступенем викорис-
тання). 

Анотування, його функції. Класифікація анотацій: за функціо-
нальним призначенням (довідкові, рекомендаційні), за обсягом і гли-
биною (описові, реферативні). 

Реферат та його функції. Різновиди рефератів. Об’єкти реферу-
вання. Структура реферату.  

Поняття наукової статті. Елементи наукової статті. Різновиди тез 
наукового дослідження. Вимоги до складання й оформлення тез. 

Поняття перекладу наукового тексту. Мета перекладу наукового 
тексту. Вимоги до редагування наукового тексту.  
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Типові синтаксичні помилки у наукових текстах. Труднощі уз-
годження. Складні випадки керування. Порушення логічності зв’язків 
в однорідних членах речення. Віддієслівні іменники. Неправильне 
оформлення додатка й обставини. Помилки вживання дієслівних форм 
на -но, -то. Пасивні конструкції. Помилкове вживання дієприкметни-
кових зворотів.    
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни 
з розподілом навчального часу за видами занять 

 
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Культура 
української мови та мовлення» для студентів денної форми навчання 
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, програма «Готельно-
ресторанна справа» 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами 
занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

Поза-
аудиторні 
заняття 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 
МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА МОВИ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

1.  
Культура мови і мовлення та їх 
роль у професійній діяльності фа-
хівця готельно-ресторанної справи 

9 2 2 5 

2.  
Мовні норми та їх застосування в 
комунікації 

9 2 2 5 

3.  
Лексичний вимір культури мов-
лення 

9 2 2 5 

4.  
Спілкування як інструмент профе-
сійної діяльності 

9 – 2 7 

5.  Риторика і мистецтво презентації 9 2 2 5 
 Усього за модулем 1 45 8 10 27 

МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО І НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ 
ФАХІВЦЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

6.  
Культура усного фахового спілку-
вання 

9 2 2 5 

7.  
Форми колективного обговорення 
професійних проблем 

9 2 2 5 

8.  
Ділові папери як засіб писемної 
професійної комунікації 

9 2 2 5 

9.  
Українська термінологія та основи 
науково-технічного перекладу в 
професійному спілкуванні 

9 – 2 7 

10.  Культура наукового мовлення 9 2 2 5 
 Усього за модулем 2 45 8 10 27 

 Разом 90 16 20 54 
 



13 

 

Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Культура 
української мови та мовлення» для студентів заочної форми навчання 
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа програма «Готельно-
ресторанна справа» 
 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами 
занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

Поза-
аудиторні 
заняття 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 
МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА МОВИ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
1.  Культура мови і мовлення та їх 

роль у професійній діяльності фа-
хівця готельно-ресторанної справи 

9 2 – 7 

2.  
Мовні норми та їх застосування в 
комунікації 

8 – – 8 

3.  
Лексичний вимір культури мов-
лення 

10 2 – 8 

4.  
Спілкування як інструмент профе-
сійної діяльності 

10 – 2 8 

5.  Риторика і мистецтво презентації 8 – – 8 
 Усього за модулем 1 45 4 2 39 
МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО І НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ 

ФАХІВЦЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

6.  
Культура усного фахового спілку-
вання 

9 2 – 7 

7.  
Форми колективного обговорення 
професійних проблем 

8 – – 8 

8.  
Ділові папери як засіб писемної 
професійної комунікації 

10 – 2 8 

9.  
Українська термінологія та основи 
науково-технічного перекладу в 
професійному спілкуванні 

8 – – 8 

10.  Культура наукового мовлення 10 – 2 8 
 Усього за модулем 2 45 2 4 39 

 Разом 90 6 6 78 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Культура української мови та мовлення», яка ви-
кладається для студентів денної форми навчання спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа 
 

Назва теми (лекції) та пи-
тання теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання  
практичного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 
роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

 
1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА МОВИ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Тема 1. Культура мови і мовлення та їх роль у професійній діяльності  

фахівця готельно-ресторанної справи 
1. Предмет і завдання дис-

ципліни «Культура украї-
нської мови та мовлення». 

2. Поняття культури мови.  
3. Культура мовлення як 

складова частина загаль-
ної культури особистості.  

4. Ознаки культури мовлен-
ня: 

5. Комунікативна професіог-
рама фахівця готельно-
ресторанної справи, її 
компоненти.  

2 1. Поняття про культуру мови 
і культуру мовлення. 
2. Складники культури мов-
лення: правильність, точність, 
логічність, зрозумілість, доці-
льність, доречність, багатство, 
виразність, чистота.  
3. Компоненти комунікатив-
ної компетентності фахівця 
готельно-ресторанної справи: 
робота з документами, вміння 
вести міжособистісний і соці-
альний діалог, виступати пуб-

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Розвиток української 
лексикографії.  
2. Основні типи словників 
сучасної української літе-
ратурної мови:  

– енциклопедичні слов-
ники;  

– лінгвістичні словни-
ки;  

– словники-довідники з 
культури мови;  

5 
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1 2 3 4 5 6 
лічно. 
4. Шляхи підвищення рівня 
мовної та мовленнєвої куль-
тури. 
 

– словники юридичних 
термінів;  

– роль словників у під-
вищенні мовленнєвої куль-
тури фахівця готельно-
ресторанної справи. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

Тема 2. Мовні норми та їх застосування в комунікації 
1. Сучасна українська літе-
ратурна мова як унормована 
форма загальнонародної 
мови. 
2. Поняття мовної норми. 
3. Орфоепічні норми. 
4. Особливості українських 
акцентуаційних норм. 
5. Орфографічні норми. Но-
ва редакція Українського 

2 1. Поняття мовної норми.  
2. Орфоепічні норми:  

– засоби милозвучності 
української мови;  

– особливості вимови голо-
сних звуків;  

– норми вимови приголос-
них звуків.  
3. Акцентуаційні норми. По-
ширені акцентуаційні помил-

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Становлення норм су-
часної української літера-
турної мови.  
2. Типові порушення мор-
фологічних норм. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 

5 
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1 2 3 4 5 6 
правопису (2019). 
6. Морфологічні норми. 
7. Лексичні норми. 
8. Синтаксичні норми. 
9. Стилістичні норми. 
 

ки. Правила наголошування.  
4. Орфографічні норми. 
Принципи української орфог-
рафії: фонетичний, морфоло-
гічний, історичний (традицій-
ний).  
5. Пунктуаційні норми. Відді-
лювальні (крапка, кома, крап-
ка з комою, двокрапка, тире, 
три крапки, знак питання, знак 
оклику) та відокремлювальні 
(завжди парні – коми, тире, 
дужки, лапки) розділові знаки.  
6. Морфологічні норми. Типо-
ві порушення морфологічних 
норм.  
7. Синтаксичні норми. Типові 
помилки, які трапляються при 
перекладі словосполучень з 
російської мови українською. 
8. Стилістичні норми 

теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 
Завдання 4. Кейс на тему 
«Відредагуймо меню рес-
торану». 

Тема 3. Лексичний вимір культури мовлення 
1. Поняття про лексичний 
склад мови.  
2. Типи лексичних одиниць..  
3. Синоніми та їх різновиди.  

2 1. Лексичне багатство мови 
фахівця готельно-ресторанної 
справи.  
3. Активна (загальновживані 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Стилістична диференці-
ація лексики сучасної укра-

5 
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1 2 3 4 5 6 
4. Пароніми та їх вживання 
у професійному і діловому 
мовленні. 
5. Омоніми, їх види. 
6. Фразеологія у фаховому 
мовленні. 
 

слова, терміни і професіоналі-
зми) і пасивна (архаїзми, істо-
ризми, неологізми) лексика. 
4. Поняття про синоніми та їх 
типи. Синонімічний ряд.  
5. Пароніми. Групи паронімів.  
6. Омоніми:  

– повні й неповні омоніми;  
– омоформи, омофони й омо-

графи;  
– міжмовні омоніми;  
– лексико-семантичні поми-

лки, спричинені невмінням 
розрізняти міжмовні омоніми.  
7. Фразеологія як розділ мово-
знавства:  

– поняття про фразеологізм;  
– характерні риси фразеоло-

гічних одиниць;   
– мовні штампи як основа 

фразеологічної системи офі-
ційно-ділового стилю  фразео-
логічної системи офіційно-
ділового стилю;  

– фразеологія професійній 
діяльності.  

їнської мови:  
– нейтральна (стилісти-

чно нейтральна, міжсти-
льова) лексика;   

– книжна (наукова, ді-
лова, урочиста, поетична) 
лексика;  

– розмовна лексика, її 
ознаки та сфери викорис-
тання. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і тес-
тування самоконтролю 
знань за темою. 
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1 2 3 4 5 6 
8. Стилістична диференціація 
лексики сучасної української 
мови:  

– нейтральна (стилістично 
нейтральна, міжстильова) 
лексика;   

– книжна (наукова, ділова, 
урочиста, поетична) лексика;  

– розмовна лексика, її ознаки 
та сфери використання. 

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності 
1. Поняття «спілкування», 
«комунікація» та «інформа-
ція»: спільне і відмінне.  
2. Види, рівні і форми кому-
нікативної діяльності.  
3. Комунікативний процес, 
його складники.  
4. Критерії ефективної ко-
мунікації.  
5. Шляхи вдосконалення 
комунікативного процесу. 
 

– 1. Способи і засоби комуніка-
ції. 
2. Види, рівні і форми кому-
нікативної діяльності.  
3. Комунікативний процес, 
його складники.  
4. Психологічні й міжособис-
тісні аспекти комунікації.  
5. Етапи здійснення комуні-
кативного процесу.  
6. Комунікативні закони.  
7. Комунікативні бар’єри: 
види, причини їх виникнення 
та способи усунення.  
 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Гендерні аспекти спілку-
вання. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і тес-
тування самоконтролю 
знань за темою. 

7 
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Тема 5. Риторика і мистецтво презентації 

1. Поняття про ораторську 
(риторичну) компетенцію.  
2. Закони риторики.  
3. Мистецтво аргументації. 
Техніка і тактика аргументу-
вання. Мовні засоби переко-
нування. 
4. Монолог як риторичний 
дискурс. 
5. Діалог як риторичний 
дискурс. 
6. Комунікативні вимоги до 
мовної поведінки під час 
публічного виступу. 

2 1. Складники ораторської 
компетентності. 
2. Закони риторики. Концеп-
туальний закон. Закон моде-
лювання аудиторії. Стратегіч-
ний закон. Тактичний закон. 
Мовленнєвий закон. Закон 
ефективної комунікації. Сис-
темно-аналітичний закон. 
3.  Види мовленнєвої діяльно-
сті оратора.  
4. Вербальні та невербальні 
засоби спілкування.  
5.  Структура та прийоми по-
будови монологу.  
6. Типи діалогу.  
7. Публічний виступ як важ-
ливий засіб комунікації.  
8. Презентація як різновид 
публічного мовлення. Типи 
презентацій. 
 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. . Культура сприйняття 
публічного виступу. 
2. Проблема активного 
слухання. Види слухання.  
3. Види співрозмовників. 
4. Зовнішня культура ора-
тора. Поняття та категорії 
техніки мовлення. Засоби 
емоційно-образної та логі-
чної виразності. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 
Завдання 4. Ділова гра 
«Презентація готельно-
ресторанного комплексу». 
 

5 
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МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО І НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ  

ФАХІВЦЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 
Тема 6. Культура усного фахового спілкування 

1. Бесіда та її ознаки.  
2. Види ділових бесід. 
3. Мовні особливості діало-
гу з відвідувачем (клієнтом).  
4. Службова телефонна роз-
мова: підготовка, проведен-
ня, аналіз комунікації. 

2 1.  Шляхи досягнення ефекти-
вності бесіди.  
2. Види ділових бесід:  

– ділова бесіда керівника 
під час співбесіди  
3. Етапи проведення бесіди з 
відвідувачем (клієнтом). Ети-
чні вимоги до комунікації з 
відвідувачем (клієнтом).  
4. Правила ведення службової 
телефонної розмови. Етичні 
аспекти використання мобіль-
них телефонів. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Етичні проблеми вико-
ристання мобільних теле-
фонів. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

5 

Тема 7. Форми колективного обговорення професійних проблем 
1. Поняття про перемовини, 
їх види, процес підготовки, 
мовні ознаки.  
2. Види зборів, етапи їх про-
ведення.  
3. Вимоги до організації 
ділової наради.  
4. Форми організації диску-

2 1.  Перемовини як обговорен-
ня певного питання з метою 
з’ясування позицій сторін або 
підписання угоди.  
2. Види зборів, етапи їх про-
ведення.  
3. Вимоги до організації діло-
вої наради.  

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Візитна картка та вимоги 
до її оформлення (стандар-
тна, представницька, сі-
мейна). 
2. Правила використання 
візитних карток. 

5 
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сії, етичні вимоги до її ве-
дення.  
5. Поняття про дебати, етапи 
їх організації. 

4. Форми організації дискусії, 
етичні вимоги до її ведення.  
5. Поняття про дебати, етапи 
їх організації. 
6. Візитна картка ділової лю-
дини. Види візитних карток та 
специфіка їх оформлення. 

Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 
1. Ознаки писемної мови. 
2. Поняття про документ та 
його функції. 
3. Вимоги до документа. 
4. Формуляр документа. 
5. Загальні правила оформ-
лення основних реквізитів 
документа. 
6. Мовностильові ознаки 
документів. 
7. Класифікація документів. 
 

2 1. Поняття про документи з 
кадрово-контактних питань. 
2. Довідково-інформаційні 
документи: прес-реліз, довід-
ка, службова записка, пояс-
нювальна записка, доповідна 
записка, протокол, витяг з 
протоколу. 
3. Структура та мовна специ-
фіка тексту службового листа. 
 Етикет ділового листування. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Критерії класифікації 
документів. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 
 
 
 

5 
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Тема 9. Українська термінологія та основи науково-технічного перекладу  

в професійному спілкуванні 
1.  Поняття терміна, його 
ознаки. 
2. Класифікація термінів.  
3.Способи творення термі-
нів. 4. Будова термінів.  
5. Термінологічні словоспо-
лучення. 
6. Особливості фахової 
термінології у сфері готель-
но-ресторанної справи. 

– 1. Предмет термінознавства.  
2. Поняття терміна, його озна-
ки. 
3 Класифікація термінів.  
4 Способи творення термінів. 
Будова термінів. Термінологі-
чні словосполучення. 
5 Багатозначність термінів. 
Синонімія й омонімія термі-
нів.  
6 Проблеми сучасного термі-
нознавства.  
 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Кодифікація і стандар-
тизація термінів. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

7 

Тема 10. Культура наукового мовлення 
1. Науковий текст як спосіб 
викладу наукової інформа-
ції, результат наукового дос-
лідження.  
2. Структура наукового тек-
сту. Загальні вимоги до нау-
кового тексту.  
3. Оформлення результатів 
наукової діяльності:  

– план наукового дослі-

2 1. Поняття наукової статті. 
Елементи наукової статті. 
Ключові слова у науковій 
статті. 
2. Різновиди тез наукового 
дослідження. Вимоги до скла-
дання й оформлення тез. 
3. Вимоги до редагування 
наукового тексту. 
4. Типові синтаксичні помил-

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Стаття як самостійний нау-
ковий твір. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 

5 
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дження, його різновиди;  

– вимоги до складання й 
оформлення тез;  

– виписки з наукових 
джерел; 

– поняття про конспект 
джерела наукової інформа-
ції, різновиди конспектів.  
4. Основні правила бібліог-
рафічного опису джерел, 
оформлення покликань.  
5. Принципи анотування 
наукової інформації. 
6. Реферат та його функції. 
Автореферат, особливості 
його складання. . 

ки в науковому тексті. тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 
Завдання 4. Індивідуальна 
творча робота «Тези допо-
віді на науковій студентсь-
кій конференції». 

Разом із дисципліни 16  20  54 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Культура української мови та мовлення», яка ви-
кладається для студентів заочної форми навчання спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа  

Назва теми (лекції) та пи-
тання теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання  
практичного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 
роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о
д

и
н

 

 
1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА МОВИ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Тема 1. Культура мови і мовлення та їх роль у професійній діяльності  

фахівця готельно-ресторанної справи 
1. Предмет і завдання дис-
ципліни «Культура україн-
ської мови та мовлення». 
2. Поняття культури мови.  
3. Культура мовлення як 
складова частина загальної 
культури особистості.  
4. Ознаки культури мовлен-
ня: 
5. Комунікативна професіог-
рама фахівця готельно-
ресторанної справи, її ком-
поненти.  

2 1. Поняття про культуру мови 
і культуру мовлення. 
2. Складники культури мов-
лення: правильність, точність, 
логічність, зрозумілість, доці-
льність, доречність, багатство, 
виразність, чистота.  
3. Компоненти комунікатив-
ної компетентності фахівця 
готельно-ресторанної справи: 
робота з документами, вміння 
вести міжособистісний і соці-
альний діалог, виступати пуб-
лічно. 
4. Шляхи підвищення рівня 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Розвиток української 
лексикографії.  
2. Основні типи словників 
сучасної української літе-
ратурної мови:  

– енциклопедичні слов-
ники;  

– лінгвістичні словни-
ки;  

– словники-довідники з 
культури мови;  

– словники юридичних 
термінів;  

7 
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мовної та мовленнєвої куль-
тури. 
 

– роль словників у під-
вищенні мовленнєвої куль-
тури фахівця готельно-
ресторанної справи. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

Тема 2. Мовні норми та їх застосування в комунікації 
1. Сучасна українська літе-
ратурна мова як унормована 
форма загальнонародної 
мови. 
2. Поняття мовної норми. 
3. Орфоепічні норми. 
4. Особливості українських 
акцентуаційних норм. 
5. Орфографічні норми. Но-
ва редакція Українського 
правопису (2019). 
6. Морфологічні норми. 

– 1. Поняття мовної норми.  
2. Орфоепічні норми:  

– засоби милозвучності 
української мови;  

– особливості вимови голо-
сних звуків;  

– норми вимови приголос-
них звуків.  
3. Акцентуаційні норми. По-
ширені акцентуаційні помил-
ки. Правила наголошування.  
4. Орфографічні норми. 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Становлення норм су-
часної української літера-
турної мови.  
2. Типові порушення мор-
фологічних норм. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 

8 



26 

 

1 2 3 4 5 6 
7. Лексичні норми. 
8. Синтаксичні норми. 
9. Стилістичні норми. 
 

Принципи української орфог-
рафії: фонетичний, морфоло-
гічний, історичний (традицій-
ний).  
5. Пунктуаційні норми. Відді-
лювальні (крапка, кома, крап-
ка з комою, двокрапка, тире, 
три крапки, знак питання, знак 
оклику) та відокремлювальні 
(завжди парні – коми, тире, 
дужки, лапки) розділові знаки.  
6. Морфологічні норми. Типо-
ві порушення морфологічних 
норм.  
7. Синтаксичні норми. Типові 
помилки, які трапляються при 
перекладі словосполучень з 
російської мови українською. 
8. Стилістичні норми 

Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 
Завдання 4. Кейс на тему 
«Відредагуймо меню рес-
торану». 

Тема 3. Лексичний вимір культури мовлення 
1. Поняття про лексичний 
склад мови.  
2. Типи лексичних одиниць..  
3. Синоніми та їх різновиди.  
4. Пароніми та їх вживання у 
професійному і діловому 

2 1. Лексичне багатство мови 
фахівця готельно-ресторанної 
справи.  
3. Активна (загальновживані 
слова, терміни і професіоналі-
зми) і пасивна (архаїзми, істо-

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Стилістична диференці-
ація лексики сучасної укра-
їнської мови:  

– нейтральна (стилісти-

8 
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мовленні. 
5. Омоніми, їх види. 
6. Фразеологія у фаховому 
мовленні. 
 

ризми, неологізми) лексика. 
4. Поняття про синоніми та їх 
типи. Синонімічний ряд.  
5. Пароніми. Групи паронімів.  
6. Омоніми:  

– повні й неповні омоніми;  
– омоформи, омофони й омо-

графи;  
– міжмовні омоніми;  
– лексико-семантичні поми-

лки, спричинені невмінням 
розрізняти міжмовні омоніми.  
7. Фразеологія як розділ мово-
знавства:  

– поняття про фразеологізм;  
– характерні риси фразеоло-

гічних одиниць;   
– мовні штампи як основа 

фразеологічної системи офі-
ційно-ділового стилю  фразео-
логічної системи офіційно-
ділового стилю;  

– фразеологія професійній 
діяльності.  
8. Стилістична диференціація 
лексики сучасної української 

чно нейтральна, міжсти-
льова) лексика;   

– книжна (наукова, ді-
лова, урочиста, поетична) 
лексика;  

– розмовна лексика, її 
ознаки та сфери викорис-
тання. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і тес-
тування самоконтролю 
знань за темою. 
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мови:  

– нейтральна (стилістично 
нейтральна, міжстильова) 
лексика;   

– книжна (наукова, ділова, 
урочиста, поетична) лексика;  

– розмовна лексика, її ознаки 
та сфери використання. 

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності 
1. Поняття «спілкування», 
«комунікація» та «інформа-
ція»: спільне і відмінне.  
2. Види, рівні і форми кому-
нікативної діяльності.  
3. Комунікативний процес, 
його складники.  
4. Критерії ефективної ко-
мунікації.  
5. Шляхи вдосконалення 
комунікативного процесу. 
 

– 1. Способи і засоби комуніка-
ції. 
2. Види, рівні і форми комуні-
кативної діяльності.  
3. Комунікативний процес, 
його складники.  
4. Психологічні й міжособис-
тісні аспекти комунікації.  
5. Етапи здійснення комуніка-
тивного процесу.  
6. Комунікативні закони.  
7. Комунікативні бар’єри: 
види, причини їх виникнення 
та способи усунення.  
 
 
 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Гендерні аспекти спілку-
вання. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і тес-
тування самоконтролю 
знань за темою. 

8 
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Тема 5. Риторика і мистецтво презентації 

1. Поняття про ораторську 
(риторичну) компетенцію.  
2. Закони риторики.  
3. Мистецтво аргументації. 
Техніка і тактика аргументу-
вання. Мовні засоби переко-
нування. 
4. Монолог як риторичний 
дискурс. 
5. Діалог як риторичний 
дискурс. 
6. Комунікативні вимоги до 
мовної поведінки під час 
публічного виступу. 

– 1. Складники ораторської 
компетентності. 
2. Закони риторики. Концеп-
туальний закон. Закон моде-
лювання аудиторії. Стратегіч-
ний закон. Тактичний закон. 
Мовленнєвий закон. Закон 
ефективної комунікації. Сис-
темно-аналітичний закон. 
3.  Види мовленнєвої діяльно-
сті оратора.  
4. Вербальні та невербальні 
засоби спілкування.  
5.  Структура та прийоми по-
будови монологу.  
6. Типи діалогу.  
7. Публічний виступ як важ-
ливий засіб комунікації.  
8. Презентація як різновид 
публічного мовлення. Типи 
презентацій. 
 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
5. . Культура сприйняття 
публічного виступу. 
6. Проблема активного 
слухання. Види слухання.  
7. Види співрозмовників. 
8. Зовнішня культура ора-
тора. Поняття та категорії 
техніки мовлення. Засоби 
емоційно-образної та логі-
чної виразності. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 
Завдання 4. Ділова гра 
«Презентація готельно-
ресторанного комплексу». 
 

8 
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МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО І НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ  

ФАХІВЦЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 
Тема 6. Культура усного фахового спілкування 

1. Бесіда та її ознаки.  
2. Види ділових бесід. 
3. Мовні особливості діалогу 
з відвідувачем (клієнтом).  
4. Службова телефонна роз-
мова: підготовка, проведен-
ня, аналіз комунікації. 

2 1.  Шляхи досягнення ефекти-
вності бесіди.  
2. Види ділових бесід:  

– ділова бесіда керівника 
під час співбесіди  
3. Етапи проведення бесіди з 
відвідувачем (клієнтом). Ети-
чні вимоги до комунікації з 
відвідувачем (клієнтом).  
4. Правила ведення службової 
телефонної розмови. Етичні 
аспекти використання мобіль-
них телефонів. 

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
2. Етичні проблеми вико-
ристання мобільних теле-
фонів. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

8 

Тема 7. Форми колективного обговорення професійних проблем 
1. Поняття про перемовини, 
їх види, процес підготовки, 
мовні ознаки.  
2. Види зборів, етапи їх про-
ведення.  
3. Вимоги до організації 
ділової наради.  
4. Форми організації диску-

– 1.  Перемовини як обговорен-
ня певного питання з метою 
з’ясування позицій сторін або 
підписання угоди.  
2. Види зборів, етапи їх про-
ведення.  
3. Вимоги до організації діло-
вої наради.  

– Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
1. Візитна картка та вимоги 
до її оформлення (стандар-
тна, представницька, сі-
мейна). 
2. Правила використання 
візитних карток. 

8 
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сії, етичні вимоги до її ве-
дення.  
5. Поняття про дебати, етапи 
їх організації. 

4. Форми організації дискусії, 
етичні вимоги до її ведення.  
5. Поняття про дебати, етапи 
їх організації. 
6. Візитна картка ділової лю-
дини. Види візитних карток та 
специфіка їх оформлення. 

Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 
1. Ознаки писемної мови. 
2. Поняття про документ та 
його функції. 
3. Вимоги до документа. 
4. Формуляр документа. 
5. Загальні правила оформ-
лення основних реквізитів 
документа. 
6. Мовностильові ознаки 
документів. 
7. Класифікація документів. 
 

– 4. Поняття про документи з 
кадрово-контактних питань. 
5. Довідково-інформаційні 
документи: прес-реліз, довід-
ка, службова записка, пояс-
нювальна записка, доповідна 
записка, протокол, витяг з 
протоколу. 
6. Структура та мовна специ-
фіка тексту службового листа. 
 Етикет ділового листування. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
2. Критерії класифікації 
документів. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

8 

Тема 9. Українська термінологія та основи науково-технічного перекладу  
в професійному спілкуванні 

1.  Поняття терміна, його – 1. Предмет термінознавства.  – Завдання 1. Питання для 8 
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ознаки. 
2. Класифікація термінів.  
3.Способи творення термі-
нів. 4. Будова термінів.  
5. Термінологічні словоспо-
лучення. 
6. Особливості фахової 
термінології у сфері готель-
но-ресторанної справи. 

2. Поняття терміна, його озна-
ки. 
3 Класифікація термінів.  
4 Способи творення термінів. 
Будова термінів. Термінологі-
чні словосполучення. 
5 Багатозначність термінів. 
Синонімія й омонімія термі-
нів.  
6 Проблеми сучасного термі-
нознавства.  
 

самостійного вивчення 
2. Кодифікація і стандар-
тизація термінів. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

Тема 10. Культура наукового мовлення 
1. Науковий текст як спосіб 
викладу наукової інформа-
ції, результат наукового дос-
лідження.  
2. Структура наукового тек-
сту. Загальні вимоги до нау-
кового тексту.  
3. Оформлення результатів 
наукової діяльності:  

– план наукового дослі-
дження, його різновиди;  

– вимоги до складання й 
оформлення тез;  

– 1. Поняття наукової статті. 
Елементи наукової статті. 
Ключові слова у науковій 
статті. 
2. Різновиди тез наукового 
дослі-дження. Вимоги до 
складання й оформлення тез. 
3. Вимоги до редагування 
наукового тексту. 
4. Типові синтаксичні помил-
ки в науковому тексті. 

2 Завдання 1. Питання для 
самостійного вивчення 
Стаття як самостійний нау-
ковий твір. 
Завдання 2. Скористав-
шись інформаційними 
джерелами опрацювати 
теоретичний матеріал за 
темою. 
Завдання 3. Виконати 
тренувальні вправи і те-
стування самоконтролю 
знань за темою. 

8 
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– виписки з наукових 

джерел; 
– поняття про конспект 

джерела наукової інформа-
ції, різновиди конспектів.  
4. Основні правила бібліог-
рафічного опису джерел, 
оформлення покликань.  
5. Принципи анотування 
наукової інформації. 
6. Реферат та його функції. 
Автореферат, особливості 
його складання. . 

Завдання 4. Індивідуальна 
творча робота «Тези допо-
віді на науковій студентсь-
кій конференції». 

Разом із дисципліни 16  20  54 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 
Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дис-
ципліни «Культура української мови та мовлення» для студентів спе-
ціальності 241 Готельно-ресторанна справа денної та заочної форми 
навчання 

 

Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
Модуль 1. Культура мови та культура мовлення:  

теоретичний аспект 
Тема 1. Культура мо-
ви і мовлення та їх 
роль у професійній 
діяльності фахівця 
готельно-ресторанної 
справи 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 
Тема 2. Мовні норми 
та їх застосування в 
комунікації 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 
Тема 3. Лексичний 
вимір культури мов-
лення 

1. Відвідування лекції - 

2.  Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 
Тема 4. Спілкування 
як інструмент профе-
сійної діяльності 

1. Відвідування лекції  - 

2.  Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 

Тема 5. Риторика і 
мистецтво презентації 

1. Відвідування лекції  - 

2.  Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 
Поточна модульна робота 1 20 

Модуль 2. Культура ділового і наукового мовлення  
фахівця готельно-ресторанної справи 

Тема 6. Культура ус-
ного фахового спілку-
вання 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 
Тема 7. Форми колек-
тивного обговорення 
професійних проблем 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 
Тема 8. Ділові папери 
як засіб писемної 
професійної комуні-
кації 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 

Тема 9. Українська 
термінологія та осно-
ви науково-технічного 
перекладу в професій-
ному спілкуванні 

1. Відвідування лекції  - 
2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 
Тема 10. Культура 
наукового мовлення 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

2 

3. Тестування 2 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 6 

Поточна модульна робота 2 20 

Поточний модульний контроль (залік) 100 

Разом за семестр  100 
 

 
Таблиця 6 − Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за резуль-

татами вивчення навчальної дисципліни  

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю прове-

дення повторного підсумкового 
контролю 

0-34 F 

Незадовільно з обов’язковим повто-
рним вивченням навчальної дисци-
пліни та проведенням підсумкового 

контролю 
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Розділ 6. Інформаційні джерела 

Нормативно-правові документи 

1. Про забезпечення функціонування української мови як 

державної, із змінами, внесеними згідно із Законами № 113-IX 

від 19.09.2019, ВВР, 2019,  42, ст.238 № 114-IX від 19.09.2019, 

ВВР, 2019, № 45, ст.289, Кодексом № 396-IX від 19.12.2019, 

ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48, Законом № 531-IX від 

17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.101 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-

19#Text 

2. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 

року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України 

від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 

2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII: Постанова Вер-
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