
Опис окремої одиниці освітньої програми 

навчальної дисципліни 

Основи культури і техніки мовлення 

Тип дисципліни:  

обов’язкова / нормативна 

Семестр:  

Шостий 

Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 16. 

Лектори:  

к. філол. н., старший викладач Огар А. О. 

Результати навчання:  

– знати основні ознаки культури мовлення (правильність, точність, логічність, багатство, чистота, 

доречність, виразність, змістовність, експеривність); 

– знати основні норми сучасної української літературної мови: орфоепічні, акцентуаційні, лексико-

фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, орфографічні. граматичні, стилістичні; 

– уміти користуватися засвоєними мовними нормами на рівні вимови, наголошування, словозміни, добору 

лексики, побудови синтаксичних одиниць; 

– знати шляхи підвищення рівня мовленнєвої культури. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

Сучасна українська мова з практикумом 

Зміст навчальної дисципліни:  

«Основи культури і техніки мовлення» як навчальна дисципліна. Літературна мова. Сфера використання 

різних стилів мовлення. Норма літературної мови. Типологія мовних норм. Комунікативні ознаки культури 

мовлення. Виражальні засоби художнього мовлення. Використання тропів як засобів виразності й 

образності. Синтаксичні структури. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії. Орфоепічні 

норми. Виразність як ознака культури мовлення. Засоби емоційно-образної та логіко-емоційної виразності. 

Особливості виконання різних за жанром творів. Публічний виступ.   

Рекомендована література:  
1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 231 с. 

2. Капська А. Й. Виразне читання / А. Й. Капська. – К.: Вища школа, 1986. – 168 с. 

3. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посібник / К. Я. Климова. – 2-ге вид., 

випр. і доп. – Київ : Ліра – К, 2006. – 240 с. 

4.      Культура мови : від теорії до практики : монографія / Л. Струганець, О. Бобесюк, О. Веремчук та 

ін. ; [за ред. Л. Струганець]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 216 с. 

5. Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії. Посібник для вчителів / Г. А. Олійник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с. 

6. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення. Навчальний посібник / В. Г. Пасинок. – К. : Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2012. – 184 с. 

7. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилинський. – К.: Наукова думка, 1976. – 288 с. 
8. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Ярослав Радевич-Винницький. – Львів : 

Сполом, 2001. – 223 с. 

9. Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів.  – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2000. – 88 

с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді, індивідуальне завдання, самостійні роботи, співбесіда з лектором, 

контрольна робота. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська 

Кафедра: 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 
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