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1. Пояснювальна записка 

Державотворчі процеси в Україні спричинили до розширення сфер 

застосування української мови, а також до забезпечення використання її в 

професійній діяльності кожного. 

Досконале володіння мовою передбачає не тільки знання 

закономірностей її розвитку, історії, літературних норм, але й уміння 

комунікативно виправдано використовувати засоби мови в практичній 

діяльності. Зреалізувати ці завдання у вищій школі покликаний курс 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)», який має на меті 

підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, 

комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами 

офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що 

забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Культура української 

мови» є продовження формування національно-мовної особистості, 

комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей 

фахової мови  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура української 

мови»є:  

- засвоєння основоположних понять з курсу;  

- усвідомлення значимості державної мови в професійному 

спілкуванні; - оволодіння основами фахової мови медика;  

- опанування норм укладання медичних документів.  

Після вивчення курсу студент повинен знати: 

 основні теоретичні положення курсу «Культура української 

мови» 

 норми сучасної української літературної мови; 

 основні категорії, властивості, структуру й мовні засоби 

наукового тексту; 
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 вимоги до оформлення результатів наукової діяльності; 

 особливості редагування наукового тексту; 

 види і структуру ділового спілкування; 

 основні вимоги до укладання документів. 

Після вивчення курсу студент повинен уміти: 

 використовувати мовні засоби в усному й писемному мовленні з 

урахуванням умов і завдань комунікації; 

 послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та 

іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для 

самостійного вдосконалення мовної культури; 

  знаходити, аналізувати й використовувати різноманітну 

інформацію профільного спрямування; 

 скорочувати та створювати наукові тексти професійного 

спрямування, складати план, конспект, реферати тощо, робити необхідні 

нотатки, виписки відповідно до поставленої мети; 

 редагувати наукові тексти; 

 створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням 

особливостей ситуації спілкування; 

 складати різні типи документів, правильно добираючи мовні 

засоби, що репрезентують їх. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи сучасного 

професійного мовлення, правила укладання фахової документації, культура 

наукової та професійної української мови, формування навичок і вмінь з 

актуальних видів професійної мовленнєвої діяльності.  

Міждисциплінарні зв’язки: інтегрується з дисциплінами українознавчого 

спрямування та з іншими дисциплінами на рівні використання фахової 

нормативної лексики (медичної термінології);   

Мета та завдання навчальної дисципліни  
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1. Метою викладання навчальної дисципліни «Культура української мови» є 

продовження формування національно-мовної особистості, комунікативних 

навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура української мови» є: 

 - засвоєння основоположних понять з курсу «»;  

- усвідомлення значимості державної мови в професійному спілкуванні; - 

оволодіння основами фахової мови медика;  

- опанування норм укладання медичних документів.  

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна  

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  

інтегральна: здатність розв’язувати складні практичні проблеми і завдання в 

процесі навчання; 

 загальні: здатність навчатися;  

здатність продукувати нові ідеї (творчість);  

здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;  

здатність до професійного (усного та письмового) спілкування фаховою 

мовою; здатність до безперервного навчання та саморозвитку, самостійної 

праці.  

спеціальні (фахові, предметні):  

професійні знання, вміння та навички фахового спілкування, володіння 

вербальними та невербальними засобами вираження думки.  

Загальні компетентності :    

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Фахові компетентності : 

ФК16. Здатність дотримуватись толерантності у міжособистісних стосунках, 

етичних і доброчинних взаємовідносин у сфері виробничої діяльності. 

Програмні результати навчання : 
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ПРН 3. Вільно спілкуватись державною мовою усно і письмово з 

професійних та ділових питань.  

ПРН 6. Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку суспільних 

взаємовідносин.  

ПРН 21. Розвивати комунікативні навички, креативну і позитивну атмосферу 

в колективі. 

Матриця компетентностей 
№

 з/ 
п 

Компетент 

ність 
Знання Уміння Комунікація 

Автономія та 

відповідальність 

1

. 

Власне 
мовна 
компетент 
ність 

Знання базових 
мовознавчих 
понять, з основних 
розділів сучасної 
української 

літературної мови 

Базові 
лексичні, 
граматичні, 
стилістичні, 
орфоепічні, 

орфографічні 

Внутрішня 
потреба вивчати 
і спілкуватися в 
професійному 
середовищі 

українською 
мовою як 
рідною, 
державною 

Досвід самостійної 
предметної 
діяльності – 
навчально- 
пізнавальної, 

аналітичної, 
синтетичної та ін., 
здатність до 
самонавчання та 
продовження 
професійного 
розвитку 

2

. 

Мовленнєві 
компетент 
ності 

Знання базових 
мовленнєвознавчи 
х понять 

Уміння 
використовув 
ати засоби 
мови залежно 
від стилю 

мовлення; 
уміння 
редагувати 
власне та чуже 
мовлення 

Здатність 
реалізувати 
задум у процесі 
мовленнєвої 
діяльності 

Здатність до 
контролю, 
самоконтролю, 
результатів 
мовленнєвої 

діяльності 

3

.  

Комуніка 
тивні 
компетент 
ності 

Знання мовних і 
немовних засобів і 
способів для 
висловлення думок, 
почуттів у різних 
сферах спілкування 

Уміння 
доцільно 
використовув 
ати засоби 
мови в 
практиці 
живого 

спілкування; 
уміння 
комунікативн 
о виправдано 
добирати 
вербальні та  
невербальні 

засоби 
спілкування 

Здатність 
встановлювати і 
підтримувати 
контакт із 
співрозмовнико 
м, змінювати 
мовленнєву 

поведінку 
залежно від 
комунікативної 
ситуації 

Досвід особистої 
відповідальності за 
власну 
комунікативну 
поведінку, 
вимогливість до 
свого мовлення 
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2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна  

форма навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

Нормативна дисципліна 

 

Змістових 
модулів –1 

Рік підготовки 

 3-й 3-й 

 Семестр 

Загальна 

кількість 

годин – 90 

5-ий 5-ий 

 
Лекційні, практичні 

Всього – 30 

год ауд.  
лекційних – 20 

год,  

практичних –
10 

Всього ауд.- 90 год., 

лекційних – 8 год, практичних 
– 2 год 

 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Вид контролю: залік 

 
 

3. Структура програми навчальної дисципліни  

 
 

П. 

№ 

Теми лекційних 

та практичних 

занять 

Денна форма 

навчання 
Заочна форма навчання 

Лекції 
Практ. 

заняття 

Самост. 

робота 
Лекції 

Практичні 

заняття 

Самостіна 

робота 

1 Загальні 

поняття 

культури мови 

та мовного 

етикету 

 

2 
 

 

6 

 

2 
 8 

2 Поняття 

культури мови. 

Культура в мові 

і культура мови 

2 2 6 
 

 8 

3 Культура 

усного 

спілкування 

2 
 

6 2 2 8 



8 

 

хореорафів: 

загальні вимоги 

та жанрово-

видові 

особливості. 

4 Мовні засоби 

підсилення 

комунікативної 

виразності 

хореографа 

2  6 
 

 4 

5 Етикет як 

основа 

міжособистісної 

взаємодії. 

2 2 6 2  8 

6 Основні форми 

колективного 

спілкування. 

Культура 

ведення 

фахових 

засідань у 

установах, 

конференцій, 

дискусій, 

дебатів тощо. 

2 2 6 
 

 8 

7 Орфоепія і 

культура усного 

мовлення. 

2 
 

6 
 

 8 

8 Позавізуальне 

спілкування: 

етичні аспекти 

ведення 

телефонної 

розмови та 

використання 

мобільних 

телефонів 

2 - 6 
2 

 
 10 

9 Особливості 

культури 

писемного 

мовлення 

хореорафа 

Найтиповіші 

помилки. 

2 2 6 
 

 6 

10 Культура 

наукового 

мовлення 

хореорафа як 

основа 

ефективності 

пошукової 

2 2 6 
 

 8 
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діяльності. 

   

 
 

 
  

 Усього  20 10 60 8 2 80 

 Залік 
    

  

     
  

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «Культура української мови» 

(Денна форма навчання) 

Розподіл навчального часу за змістовими модулями з деталізацією 

їхнього змісту та визначенням орієнтовної кількості годин на їхнє вивчення 

 

П. 

№ 

Теми лекційних та 

практичних занять 

Денна форма 

навчання 

Лекції 
Практ. 

заняття 

Самост. 

робота 
Разом 

1 Загальні поняття культури 

мови та мовного етикету 

 

2 
 

 

6 

 

8 

2 Поняття культури мови. 

Культура в мові і 

культура мови 

2 2 6 10 

3 Культура усного 

спілкування хореорафів: 

загальні вимоги та 

жанрово-видові 

особливості. 

2 
 

6 8 

4 Мовні засоби підсилення 

комунікативної виразності 

хореографа 

2  6 8 

5 Етикет як основа 

міжособистісної 

взаємодії. 

2 2 6 10 

6 Основні форми 

колективного 
2 2 6 10 
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спілкування. Культура 

ведення фахових засідань 

у установах, конференцій, 

дискусій, дебатів тощо. 

7 Орфоепія і культура 

усного мовлення. 
2 

 
6 8 

8 Позавізуальне 

спілкування: етичні 

аспекти ведення 

телефонної розмови та 

використання мобільних 

телефонів 

2 - 6 
8 

 

9 Особливості культури 

писемного мовлення 

хореорафа Найтиповіші 

помилки. 

2 2 6 10 

10 Культура наукового 

мовлення хореорафа як 

основа ефективності 

пошукової діяльності. 

2 2 6 10 

 Усього  20 10 60 90 

 Залік 
    

     

 

 

4А. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «Культура української мови» 

(Заочна форма навчання) 

Розподіл навчального часу за змістовими модулями з деталізацією 
їхнього змісту та визначенням орієнтовної кількості годин на їхнє вивчення 

 
 

П. 

№ 

Теми лекційних та 

практичних занять 

 

  
Лекції 

Практичні 

заняття 

Самостіна 

робота 

Разом 

1 Загальні поняття 

культури мови та 

мовного етикету 

 

2 
 8 10 

2 Поняття культури 

мови. Культура в 

мові і культура 

мови 

 
 8 8 

3 Культура усного 

спілкування 

хореорафів: 

загальні вимоги та 

2 2 8 12 
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жанрово-видові 

особливості. 

4 Мовні засоби 

підсилення 

комунікативної 

виразності 

хореографа 

 
 4 4 

5 Етикет як основа 

міжособистісної 

взаємодії. 

2  8 8 

6 Основні форми 

колективного 

спілкування. 

Культура ведення 

фахових засідань у 

установах, 

конференцій, 

дискусій, дебатів 

тощо. 

 
 8 8 

7 Орфоепія і 

культура усного 

мовлення. 
 

 8 8 

8 Позавізуальне 

спілкування: етичні 

аспекти ведення 

телефонної 

розмови та 

використання 

мобільних 

телефонів 

2 

 
 10 10 

9 Особливості 

культури 

писемного 

мовлення 

хореорафа 

Найтиповіші 

помилки. 

 
 6 6 

10 Культура 

наукового 

мовлення 

хореорафа як 

основа 

ефективності 

пошукової 

діяльності. 

 
 8 8 

  
 

   

 Усього  8 2 80 90 

 Залік 
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5. Теми лекцій 

П

.№ 

Теми лекційних занять Кількі

сть годин 

(денна 

форма) 

Кіль

кість 

годин 

(заочна 

форма) 

1 Загальні поняття культури мови та 

мовного етикету 

2 2 

2 Поняття культури мови. Культура 

в мові і культура мови 

2  

3 Культура усного спілкування 
хореорафів: загальні вимоги та жанрово-

видові особливості. 

2 2 

4 Мовні засоби підсилення 

комунікативної виразності хореографа 

2  

5 Етикет як основа міжособистісної 

взаємодії. 

2 2 

6 Основні форми колективного 

спілкування. Культура ведення фахових 
засідань у установах, конференцій, 

дискусій, дебатів тощо 

2  

7 Орфоепія і культура усного 

мовлення. 

2  

8 Позавізуальне спілкування: етичні 

аспекти ведення телефонної розмови та 
використання мобільних телефонів 

2 2 

9 Особливості культури писемного 
мовлення хореорафа Найтиповіші 

помилки. 

2  

10 Культура наукового мовлення 

хореорафа як основа ефективності 
пошукової діяльності. 

2  

 Усього 20 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Теми практичних занять 
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П. 

№ Теми та практичних занять Практ. 

Заняття 

(денна форма) 

Практичні 

заняття 

(заочна 

форма) 

1 Загальні поняття культури мови та 

мовного етикету 

  

2 Поняття культури мови. Культура в 

мові і культура мови 

2  

3 Культура усного спілкування 

хореорафів: загальні вимоги та 
жанрово-видові особливості. 

 2 

4 Мовні засоби підсилення 
комунікативної виразності 

хореографа 
 

 

5 Етикет як основа міжособистісної 

взаємодії. 
2 

 

6 Основні форми колективного 

спілкування. Культура ведення 

фахових засідань у установах, 

конференцій, дискусій, дебатів 
тощо. 

2 

 

7 Орфоепія і культура усного 
мовлення.  

 

8 Позавізуальне спілкування: етичні 
аспекти ведення телефонної розмови 

та використання мобільних 

телефонів 

- 

 

9 Особливості культури писемного 

мовлення хореорафа Найтиповіші 
помилки. 

2 

 

10 Культура наукового мовлення 
хореорафа як основа ефективності 

пошукової діяльності. 

2 
 

 Усього 10 2 

 
 

 

 
 

 

 

7. Самостійна робота 
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№
 з/п 

Назва теми Кільк

ість годин 

(денн

а форма) 

Кіль

кість 

годин 

(заоч

на форма) 

1. Мовна толерантність людини 4 6 

2. Києво-Могилянська академія як 
засадничий заклад формування культури 

спілкування 

4 6 

3. Вплив культури мовлення на стан 

економічного та політичного розвитку 

країни.. 

 6 

4. Культура мови і духовність народу 4 6 

5. Культура мови і національна 

самосвідомість. 

6 6 

6. Культура мови без меж і кордонів. 4 6 

7. Етика спілкування наших предків. 4 6 

8. Імідж як чинник культури мовлення. 4 6 

9. Співвідношення змісту мовлення і 

мовних засобів і культура мови.. 

4 6 

10. Культура мови у різних моделях 

спілкування. 

6 6 

11. Культура спілкування людини як 
діяльність спілкування 

4 6 

12. Фахова бесіда як форма мовленнєвої 
комунікації.. 

4 6 

13. Позавізуальне спілкування: види, 

особливості культури мовлення. 

4 6 

14. Мовна культура і мовленнєвий 

етикет. 

4 2 

 Усього 60 80 

 

 

8. Модульна контрольна робота 

Система завдань для контрольної роботи призначена для виявлення 

рівня сформованості професійної наукової мовно комунікативної компетенції 

студента, що передбачає не лише наявність знань теоретичного матеріалу 

змістового модуля №3 «Наукова комунікація як складова фахової 

діяльності». Але й сформованість практичних умінь і навичок, досконале 

володіння термінологічною системою обраного фаху.  
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Студентам будуть запропоновані різні за ступенем складності 

завдання: 

 Закриті тести (щоб виявити рівень усвідомлення 

майбутніми фахівцями основ наукової комунікації як важливої 

складової професійної діяльності). 

 Система завдань для аналізу тексту (переклад, аналіз 

термінів, добір відповідників до термінів іншомовного 

походження). 

 

9. Методи навчання 

При проведенні практичних занять використовуються такі методи 

навчання: 

діагностування (бесіда, спостереження, тестування, творчі та 

самостійні роботи);  

інформування (демонстрація, консультування, розповідь, групове 

навчання,  

підсумковий тестовий модульний контроль);  

самостійна робота (дослідження наукових та інформаційних джерел);  

практична робота (виконання тренувальних вправ та завдань);  

розвиток творчої діяльності (здійснення мовних розвідок);  

операційний метод (ділові ігри, самокритика, розв’язання 

комунікативних ситуацій).  

 

10. Методи контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних 

заняттях відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи 

викладача зі студентами. 

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки 

студентів: 
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 - усне опитування згідно з розробленими викладачем методичними 

вказівками;  

- система тренувальних вправ і творчих завдань;  

- блок тестових завдань;  

- самостійна робота; 

 - написання наукових повідомлень та творчо-пошукових робіт.  

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути 

стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної 

підготовки. 

 

11. Питання до заліку 

1. Українська мова як код нації.  

2. Проблема державної української мови.  

3. Різномовна політика вияв національної політики взагалі : історія і сучасні 

проблеми.  

4. Культура мови як мовознавче поняття.  

5. Основні вимоги до культури мови.  

6. Культура писемної мови : елементарні вимоги.  

7. Культура мови і культура в мові: з”ясуйте різницю.  

8. Українська медична термінологія.  

9. Українська фонетика як вияв ментальності українця.  

10. “Звукове тло” української мови- характерна риса культури мови.  

11. Культура мовленнєвого потоку людини.  

12. Явища підсилення комунікативної виразності мови лікаря.  

13. Засоби підсилення комунікативної виразності мови лікаря.  

14. Невербальні засоби культури мовлення.  

15. Найчастіші труднощі правильного вживання слова.  

16. Найчастіші труднощі правильного написання слова.  

17. Труднощі медичної комунікації.  
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18. Основні комунікаційні моделі в медичних установах (фармацевтичних, 

лікувальних, поліклінічного типу і т.ін.)  

19. Володіння мовним и нормами — запорука дотримання культури 

мовлення.  

20. Правильне наголошення слів і культура мови 

 

12. Контроль та критерії оцінювання знань здобувачів з 

дисципліни «Культура української мови»  

Оцінювання навчальних досягнень студентів виконується за 

допомогою процедури об’єктивного контролю − усні відповіді на практичних 

заняттях, перевірка письмових завдань, тестування, реферативні 

повідомлення,  співбесіди тощо.  

Усні відповіді на теоретичні питання: 

а) ґрунтовність теоретичних знань з курсу; 

б) володіння наукового термінологією і поняттями з дисципліни; 

в) повнота розкриття питання під час відповіді; вміння ілюструвати 

теоретичний матеріал прикладами; 

г) упевненість, переконливість суджень; уміння аргументувати свою 

думку; 

ґ) уміння порівнювати, робити потрібні висновки та узагальнення; 

д) логіка викладу думок, рівень володіння культурою мовлення. 

Виконання практичних завдань та письмових робот 

а) правильність виконання запропонованих завдань; 

б) належна аргументованість теоретичних викладок;  

в) повнота виконання письмової роботи; 

г) якість оформлення письмової роботи, дотримання орфографічних, 

пунктуаційних та стилістичних норм. 

Рівні для визначення ступеня засвоєння студентами навчального 

матеріалу з дисципліни. 
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Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним теоретичним 

матеріалом, уміє робити самостійні узагальнення, висновки, аргументовано, 

наводячи приклади, висловлює свої думки, творчо підходить до виконання 

колективних (групових), індивідуальних завдань, володіє високим рівнем 

орфографічної та пунктуаційної грамотності.  

Достатній рівень. Студент володіє навчальним теоретичним 

матеріалом, аналізує мовний матеріал, засвоєний на практичних заняттях, але 

не завжди вміє робити висновки та узагальнення, застосовувати набуті 

знання в процесі виконання практичних завдань, виявляє достатній рівень 

орфографічної та пунктуаційної грамотності.  

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним теоретичним 

матеріалом на репродуктивному рівні або лише частиною навчального 

матеріалу, не може зробити самостійні висновки, узагальнення, а також 

застосовувати у практичній діяльності набуті теоретичні знання, має 

задовільний рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово, 

фрагментарно або зовсім не володіє, не може робити висновки, узагальнення 

теоретичного матеріалу, а також застосовувати набуті знання у процесі 

виконання практичних завдань; виявляє низький рівень орфографічної та 

пунктуаційної грамотності. 

Підсумковий контроль навчальної успішності студентів здійснюється 

після завершення вивчення курсу та проводиться у формі тесту, до якого 

допускаються студенти 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за 

всі форми 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінки за національною 

шкалою 

Оцінки за національною 

шкалою 

Для екзамену, 

курсового 

 

Для заліку  
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проекту (роботи), 

практики 

90-100 А 5 (відмінно)  

(відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок) 

5 (відмінно)  

 

зараховано 

82-89 В 4 (дуже добре)  

(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

4 (добре) 

74-81 С 4 (добре)  

(в загальному вірне 

виконання з певною 

кількістю суттєвих 

помилок) 

64-73 D 3 (задовільно)  

(непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків) 

3 (задовільно) 

60-63 E 3 (достатньо)  

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35-59 FX 2 (незадовільно) 

з можливістю перездачі 

  2 (незадовільно) Не 

зараховано 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 2 (незадовільно)  

з обов’язковим 

повторним курсом 

2 (незадовільно) 

 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми 
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на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу контролюється при підсумковому контролі.  

 

13. Методичним забезпеченням 

З вивчення дисципліни є презентації, тематичні таблиці до кожної теми, 

дошка, стаціонарні стенди, спеціалізовані підручники, словники та 

довідники, картки із завданнями для тестового контролю, методичні 

розробки для викладачів та методичні вказівки для студентів до практичних 

занять. 

14. Література 

Основна (Базова)  

1. Гайванюк Н. Етнопсихологічні особливості етикетних висловлень 

буковинців у ХІХ ст. //Матеріали Ш Міжнародної історико-краєзнавчої 

наукової конференції, присвяченої 120- річчю заснування Чернівецького 

університету (29 вересня-1 жовтня 1995 р.) Чернівці : Рута, 1995. С.112-115. 

2. Дзюба Іван. Національна культура як чинник майбуття України // 

Дзюба Іван. Починаємо з поваги до себе : Статті, доповіді. - К.: Просвіта, 

2002.  

3. Ковалевська Т.Ю. Емпатичні конструкти впливових контекстів // 

Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. Вип 24. Черкаси 

: ЧДУ, 2001. С. 120-126.  

4. Малахов В.А. Етика. Курс Лекцій. Навч.посібник для студентів 

вищих навч.закладів. 3-є вид. К. : Либідь, 2001.  

Допоміжна  

1. Бас-Кононенко О. В. Українська мова. Теорія, завдання, тести : 

[навч. посібник] / О. В. Бас-Кононенко, Л. П. Гнатюк. – К. : Знання, 2014. – 

405 с.  

2. Козаченко Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : 

[навч. посібник] / Г. В. Козаченко. – К. : ВСВ «Медицина», 2013. – 336 с.  
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3. Левченко О.П. Науковий стиль: культура мовлення: [навчальний 

посібник] / О.П. Левченко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 

204 с.  

4. Лисенко Н.О. Культура наукової мови: [навчальний посібник] / Н.О. 

Лисенко, Н.В. Піддубна, О.О. Тєлєжкіна. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2015. – 224 

с.  

5. Микитюк О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, 

норма : [навч. посібник] / О. Р. Микитюк. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Вид-

во Львів. політехніки, 2012. – 440 с.  

6. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. 

Пономарів. – К. : Либідь, 2013. – 360 с.  

7. Тетарчук І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 

[навчальний посібник для підготовки до іспитів] / І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – 

К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 186 с.  

8. Шутак Л.Б. Культура професійного спілкування: контрольні вправи і 

тестові завдання : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів І – ІV рівнів акредитації] / Л.Б. Шутак, А.В. Ткач, Г.В. Навчук. – 

Чернівці : Видавництво БДМУ, 2012. – 182 с. 15.  

 

Інформаційні ресурси  

1. Державна мова – мова професійного спілкування [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://stud24.ru/.  

2. Державна мова – мова професійного спілкування [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.studopedia.info/.  

3. Культура писемного ділового мовлення [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.linguistika.com.ua.  

4. Луковенко Т. Явище паронімії в українській мові [Електронний 

ресурс] / Т. Луковенко. – Режим доступу: http:// 

ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15353/1/27-123-126.pdf.  

http://stud24.ru/
http://www.studopedia.info/
http://www.linguistika.com.ua/
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5. Мова професійного спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови. Українська медична термінологія в 

професійному спілкуванні. Лексико-стилістичні норми. Словники у 

професійному спілкуванні. Типи словників. Роль словників у підвищенні 

мовної культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://intranet.tdmu.edu.ua/.  

6. Нормативно-директивні документи МОЗ України [Електронний 
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