
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Вид програми підвищення 

кваліфікації (освітня, освітньо-

професійна, професійна, навчальний 

модуль, спецкурс, семінар, семінар-

практикум, тренінг тощо) 

Навчальний модуль (спецкурс, семінар-практикум) 

Н3.М5 

Назва (освітньо-професійної 

програми, навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, практикуму, 

тренінгу тощо) 

Спецкурс «Усне публічне мовлення. Стилістика, 

культура мови, етика професійного спілкування» 

Автор(-и) / розробник(-и) Куньч Зоряна Йосипівна 

Категорія(-ї) слухачів Науково-педагогічні працівники університету (ЗВО) 

Мета та завдання  (освітньо-

професійної програми, навчального 

модуля, спецкурсу, семінару, 

практикуму, тренінгу тощо) 

Спрямувати слухачів на вдосконалення мовно-

стилістичних знань, вироблення навичок культури 

мовлення й оволодіння нормами літературної 

української мови; ознайомити з основними засобами 

ділового мовлення та професійного спілкування. 

 У результаті засвоєння навчального матеріалу 

слухачі повинні: 

- засвоїти основні комунікативні якості мовлення 

та засоби їх досягнення;  

- удосконалити вміння ясно і точно висловлювати 

думки; 

- оволодіти навичками культури мовлення і 

нормами української літературної мови; 

- удосконалити вербальний та невербальний 

етикет культури спілкування; 

- не допускати поширеної російсько-української 

інтерференції на всіх мовних зрізах. 

 

Зміст (освітньо-професійної 

програми, навчального модуля, 

спецкурсу, семінару, практикуму, 

тренінгу тощо) 

Курс розроблено, щоб спрямувати слухачів на 

вдосконалення мовно-стилістичних знань, вироблення 

навичок культури професійного мовлення й оволодіння 

нормами літературної мови, підвищення рівня 

грамотності, опрацювання засобів професійного 

спілкування. 

Слухачі будуть отримувати теоретичну 

інформацію та практичні матеріали щодо мовних засобів 

професійно-ділового спілкування, а також позамовних 
аспектів комунікації. 

Зміст курсу (перелік основних тем): 

1. Культура мовлення як чинник людського 

спілкування (0,2 кредити ЄКТС) 

2. Комунікативні якості мовлення та засоби їх 

досягнення (0,2 кредити ЄКТС) 

3. Норми літературної української мови (0,2 

кредити ЄКТС) 

4. Основні етапи підготовки усного публічного 

виступу (0,2 кредити ЄКТС) 



5. Засоби активізації уваги слухачів (0,2 кредити 

ЄКТС) 

 

Обсяг програми (год. / кредитів 

ЄКТС) 
30 годин, 1 кредит ЄКТС 

Форма(-и) підвищення 

кваліфікації(очна, очно-

дистанційна, дистанційна, дуальна) 

Очно-дистанційна форма навчання. 

Перелік компетентностей, 

які передбачені програмою 

підвищення кваліфікації НПП 

Загальні компетентності:  

 Розуміння основних аспектів психології та 

культури мовного спілкування; 

 Знання теоретичних засад підготовки усного 

публічного виступу; 

 Уміння готувати публічний виступ наукової та 

іншої тематики та виголошувати його перед 

аудиторією. 

 Володіння здатністю до писемної та усної 

комунікації державною мовою, навичками 

культури мовлення, нормами української 

літературної мови. 

 Вміння логічно та грамотно висловлювати думки 

в процесі професійного спілкування. 

Фахові компетентності:  

 Базові знання понять, теорій і методів, 

необхідних для формулювання і виголошення 

власних думок, суджень та результатів наукових 

досліджень; 

 Вміння риторично виправдано користуватися 

засобами мови в різних комунікативних 

ситуаціях під час сприймання, відтворення і 

створення висловлювань (тексту) з дотриманням 

мовленнєвого етикету та виступати публічно. 

 

Результати навчання  уміння готувати публічний виступ наукової та 

іншої тематики та виголошувати його перед 

аудиторією; 

 уміння риторично виправдано користуватися 

засобами мови в різних комунікативних 

ситуаціях. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою (свідоцтво, 

сертифікат) 

Сертифікат. 

 
 


