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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова
Семестр ІІ
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 2
Лекції, годин -
Практичні/ семінарські, годин 60
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 90
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 4
самостійної роботи студента 6
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - на основі теоретичних досліджень про особливості функціонування 
української мови у діловій, науковій та виробничо-професійній сфері сформувати 
вміння, які дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні 
тексти, виробити навички володіння усною і писемною формами ділового та нау-
ково-технічного мовлення з метою реалізації своїх фахових завдань.

Завдання - сформувати навички оперування діловою та фаховою терміноло-
гією, продукування, редагування, коригування та перекладання ділових і науково-
технічних текстів; оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; впливу на 
співрозмовника за допомогою різноманітних мовних засобів, оволодіння культу-
рою діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лек-
сики і термінології свого фаху; вибору комунікативно виправданих мовних засобів, 
послуговування різними типами словників.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи ділового спілкування

Тема 1. Поняття про мову та її функції. 
Мовне законодавство та мовна політика в
Україні.

10 4 6

Тема 2. Стилістична диференціація укра-
їнської мови. Науково-технічний під-
стиль наукового стилю.

10 4 6

Тема 3. Ділові папери як засіб писемної 
професійної  комунікації. 6 2 4

Тема 4. Автобіографія. Правопис та від-
мінювання прізвищ, імен, по батькові. 8 4 4

Тема 5. Заява. Види заяв. Правопис слів 
іншомовного походження. 6 2 4

Тема 6. Інструкція. Промислова реклама.
Граматичні форми родового та даваль-
ного відмінків іменників.

8 4 4

Тема 7. Протокол. Витяг з протоколу. 
М’який знак та апостроф у словах 
слов’янського походження

6 2 4

Тема 8. Патенти. Авторські свідоцтва.
Подвоєння приголосних у словах 
слов’янського походження.

6 2 4

Тема 9. Акт. Договір. Зміни приголосних 
при словотворенні. Спрощення груп 
приголосних.

6 2 4

Тема 10. Класифікація листів та їх
оформлення. Гарантійний лист.
Претензійний лист.

6 2 4

Тема 11. Комунікативні ознаки культури
мовлення. Мовний етикет. 8 4 4

Тема12. Форми колективного обгово-
рення професійних проблем. 8 4 4

Разом за змістовим модулем 1 88 36 52

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної діяльності
Тема 13. Термін як основна одиниця нау-
ково-технічної мови 8 2 6

Тема14. Особливості науково-технічного
тексту і професійного наукового викладу
думки.

8 4 4

Тема 15. Форми та види перекладу. 
Особливості науково-технічного
перекладу.

6 2 4

Тема 16. Лексикографічна компетенція як
показник мовної культури. 6 2 4

Тема 17. Властивості і структурно-смис-
лові компоненти наукових текстів різних
жанрів

8 4 4

Тема 18. Курсовий та бакалаврський
проекти 6 2 4

Тема 19. Правила бібліографічного 
опису. 6 2 4

Тема 20. Культура читання наукового
тексту. Мовна особистість доповідача 6 2 4



Тема 21. Електронна презентація науко-
вого виступу 8 4 4

Разом за змістовим модулем 2 62 24 38
Усього годин 150 60 90

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1

Семінар з виконанням практичних вправ і завдань 
Предмет і завдання курсу «Ділова технічна українська мова». 
Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної 
мови». Функції мови. Мовне законодавство та мовна політика в 
Україні. 

2

2

Стилістична диференціація української мови. Основні ознаки функ-
ціональних стилів. Мова професійного спілкування як функціональ-
ний різновид української літературної мови. Професійна сфера як 
інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 
Науково-технічний підстиль наукового стилю.

2

3 Семінар з виконанням практичних вправ і завдань 
Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 2

4
Практичне заняття 
Автобіографія. Резюме. Правопис та відмінювання прізвищ, імен, 
по батькові.

2

5 Практичне заняття 
Заява. Види заяв. Правопис слів іншомовного походження. 2

6
Практичне заняття  
Інструкція. Промислова реклама. Граматичні форми родового та 
давального відмінків іменників.

2

7
Практичне заняття  
Протокол. Витяг з протоколу. М’який знак та апостроф у словах 
слов’янського походження.

2

8
Практичне заняття  
Патенти. Авторські свідоцтва. Подвоєння приголосних у словах 
слов’янського походження.

2

9
Практичне заняття 
Акт. Договір. Зміни приголосних при словотворенні. Спрощення 
груп приголосних.

2

10
Практичне заняття  
Класифікація листів та їх оформлення. Гарантійний лист. 
Претензійний лист.

2

11 Практичне заняття  
Комунікативні ознаки культури мовлення. Мовний етикет 2

12 Практичне заняття  
Форми колективного обговорення професійних проблем 2

13 Семінар з виконанням практичних вправ і завдань 
Термін як основна одиниця науково-технічної мови. 2

14
Семінар з виконанням практичних вправ і завдань 
Особливості науково-технічного тексту і професійного наукового 
викладу думки. 

2

15
Семінар з виконанням практичних вправ і завдань 
Форми та види перекладу. Особливості науково-технічного 
перекладу. 

2

16 Практичне заняття  
Лексикографічна компетенція як показник мовної культури 2

17
Семінар з виконанням практичних вправ і завдань  
Властивості і структурно-смислові компоненти наукових текстів 
різних жанрів.

4

18 Практичне заняття 
Курсовий та бакалаврський проекти 2

19 Семінар з виконанням практичних вправ і завдань  
Правила бібліографічного опису. 2



20 Практичне заняття 
Культура читання наукового тексту. Мовна особистість доповідача. 4

21 Практичне заняття 
Електронна презентація наукового виступу. 4

5. Індивідуальні завдання

1 Розробка структурно-логічних схем та презентацій до окремих питань 
дисципліни

2 Підготовка оглядів періодичної і монографічної літератури з тем дисципліни
3 Підготовка доповідей, рефератів за наведеною тематикою
4 Підготовка до друку наукових тез і статей



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи ділового спілкування

Семінар з вико-
нанням практич-

них вправ і 
завдань 

 
Поняття про мову. 
Мовне законодав-
ство та мовна полі-
тика в Україні. 

6

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: суспільний характер мови; 
мова як знакова система; форми мови; мовна норма; 
мовне законодавство та мовна політика. 2. Підготовка 
відповідей на проблемні запитання за змістом 
вивченого.   
3. Складання, переклад та аналіз текстів професійного 
спрямування.  
4. Підготовка наукових повідомлень та рефератів.  
Джерела: 4, 5, 7, 8 

Тестові завдання; 
обговорення 

проблемних питань. 
Захист та обговорення 
наукових повідомлень та 

рефератів  

Семінар з вико-
нанням практич-

них вправ і 
завдань 

 
Науково-техніч-
ний підстиль нау-
кового стилю.  

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: стилістична диференціація 
української мови; характеристика стилів мови; мова 
професійного спілкування як функціональний різновид 
української літературної мови; професійна сфера як 
інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного 
стилів;   
2. Переклад і редагування текстів різних стилів. 
3. Аналіз стилістичних особливостей текстів. 
Джерела: 4, 5, 7, 8  

Тестові завдання. 
Практичні вправи і 

завдання; обговорення 
проблемних питань. 
Захист та обговорення 
наукових повідомлень та 

рефератів 

Семінар з вико-
нанням практич-

них вправ і 
завдань 

Ділові папери як 
засіб писемної 
професійної 
комунікації. 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: Класифікація документів. 
Національний стандарт України. Вимоги до змісту та 
розташування реквізитів. 
2. Складання класифікаційної таблиці. 
3. Побудова структурно-логічної схеми. 
4. Самотестуваня. 
Джерела: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Виконання практичних 
вправ; обговорення 
теоретичних питань;  
заслуховування та 

обговорення 
повідомлень та 
рефератів на 

запропоновану тему. 
Індивідуальні завдання.

Практичне заняття 
 

Автобіографія. 
Правопис та відмі-
нювання прізвищ, 
імен, по батькові. 

4

1. Опрацювання рекомендованої літератури з теми.  
2. Виконання практичних вправ і завдань. 3. 
Оформлення власного зразка автобіографії.  
4. Аналіз орфограм. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 6, 7, 8 

Тестові завдання. 
Виконання практичних 
завдань. Письмове 

опитування. 
Заслуховування 
повідомлень та 
рефератів на 

запропоновану тему 

 
Практичне заняття 

  
Заява. Види заяв. 
Правопис слів 
іншомовного 
походження. 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми. 2. Виконання практичних 
вправ і завдань. 3. Оформлення власного зразка вну-
трішньої і зовнішньої заяви.  
Аналіз орфограм. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 6, 7 

Розгорнута бесіда. 
Оформлення 

документів. Виконання 
вправ. Аналіз помилок.



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

 
Практичне заняття 

 
Інструкція. 
Промислова 
реклама. 

Граматичні форми 
родового та 

давального відмін-
ків іменників 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми. 2. Виконання практичних 
вправ і завдань. 3. Переклад і редагування технічної  
інструкції.  
4. Складання тексту технічної реклами. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7, 8 

Тестові завдання. 
Заслуховування 
повідомлень та 
рефератів на 

запропоновану тему. 
Оформлення 

документів. Виконання 
вправ. Аналіз помилок.

 
Практичне заняття 

 
Протокол. Витяг з 
протоколу. М’який 
знак та апостроф у 

словах 
слов’янського 
походження 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми. 2. Виконання практичних 
вправ і завдань. 3. Оформлення протоколу і витягу з 
протоколу.  
4. Аналіз орфограм.  
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7, 8 

Аналіз складених 
документів. 

Заслуховування 
повідомлень та 
рефератів на 

запропоновану тему

 
Практичне заняття 

 
Патенти. 

Авторські свідо-
цтва. Подвоєння 
приголосних у 

словах 
слов’янського 
походження 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми. 2. Виконання практичних 
вправ і завдань. 3. Опрацювання зразків оформлення 
патентів та авторських свідоцтв.  
4. Аналіз орфограм. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7, 8. 

Тестові завдання. Аналіз 
складених документів. 

Заслуховування 
повідомлень та 
рефератів на 

запропоновану тему

 
Практичне заняття 

 
Акт. Договір. 
Зміни приголо-
сних при слово-

творенні. 
Спрощення груп 
приголосних. 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми. 2. Виконання практичних 
вправ і завдань. 3. Оформлення документів. Аналіз 
орфограм. 
4. Самотестування.  
5. Підготовка повідомлень та рефератів на запропоно-
вану тему. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7. 

Аналіз складених 
документів. 

Заслуховування 
повідомлень та 
рефератів на 

запропоновану тему

 
Практичне заняття 

 
Класифікація 

листів та їх оформ-
лення. 

Гарантійний лист. 
Претензійний 

лист. 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми.  
2. Складання класифікаційної таблиці. 
3. Написання зразків гарантійного та ділового листів.  
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7.

Тестові завдання. 
Обговорення 

теоретичних питань. 
Аналіз складених 
зразків ділового 
листування та 

узагальнювальної 
таблиці 

 
Практичне заняття 

 
Комунікативні 
ознаки культури 
мовлення. Мовний 

етикет. 

4

1. Опрацювання рекомендованої літератури з питань 
теми: поняття про культуру мови і культру мовлення; 
мовний та мовленнєвий етикет; стандартні етикетні 
ситуації; парадигма етикетних мовних формул. 
2. Підготовка повідомлень та рефератів на запропоно-
вану тему. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7. 

Обговорення 
теоретичних питань. 
Ситуаційні завдання. 
Ділова гра. Виступ з 
повідомленням.

 
Практичне заняття 

 
Форми колектив-
ного обговорення 
професійних 
проблем.   

4

Опрацювання рекомендованої літератури з питань 
теми: спілкування як інструмент професійної діяльно-
сті; невербальні засоби спілкування; гендерні аспекти 
спілкування; основні види публічних виступів; рито-
рика і мистецтво презентації. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7,8.  

Обговорення 
проблемних питань. 
Ділова гра. Виступи з 
повідомленнями та 
рефератами. Взаємне 

рецензування.

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної діяльності



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням практич-

них вправ і 
завдань 

 
Термін як основна 
одиниця науково-
технічної мови 

6

Опрацювання рекомендованої літератури з питань 
теми: мовно-стилістичні особливості наукового стилю; 
поняття «термінознавство», «термінологія», «терміно-
система». формування дефініції у процесі наукового 
дослідження; способи творення технічних термінів. 
2. Аналіз термінів.   
3. Перекладання текстів. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7. 

Обговорення 
проблемних питань 
Практичні вправи та 

завдання. Індивідуальна 
робота.

 Семінар з вико-
нанням практич-

них вправ і 
завдань 

 
Особливості нау-
ково-технічного 
тексту і професій-
ного наукового 
викладу думки.  

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: структура та лексико-грама-
тичні особливості побудови тексту-доказу, тексту-
опису, тексту-міркування; стандартні звороти науко-
вого стилю. стандартні звороти наукового стилю; інтер-
національне та національне у термінознавчому процесі; 
правописні норми в запозиченій термінології. 
2. Перекладання текстів. 
3. Виконання вправ і практичних завдань. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7, 8. 

Обговорення 
проблемних питань. 
Практичні вправи та 
завдання. Редагування 
Індивідуальна робота.

 
Семінар з вико-
нанням практич-

них вправ і 
завдань 

 
Форми та види 
перекладу. 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: особливості науково-техніч-
ного перекладу; типові помилки під час перекладу нау-
кових текстів у змісті й будові висловлювань; типові 
граматичні помилки технічного перекладу; лексичні 
труднощі технічного перекладу. 
2. Перекладання текстів. 
3. Виконання вправ і практичних завдань. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7, 8. 

Обговорення 
проблемних питань. 
Практичні вправи та 

завдання. Індивідуальна 
робота. 

Семінар з вико-
нанням практич-

них вправ і 
завдань 

 
Лексикографічна 
компетенція як 
показник мовної 

культури 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: лексикографія та терміногра-
фія в Україні; особливості термінологічних словників; 
структура словникової статті; класифікація терміноло-
гічних словників за призначенням. 
2. Огляд українських фахових термінологічних 
словників. 
3. Складання класифікаційної таблиці.  
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7. 

Обговорення 
проблемних питань. 
Практичні завдання. 
Словникова робота. 

Фронтальне опитування. 
Індивідуальне 
опитування. 

 
Практичне заняття 

 
Властивості і 

структурно-смис-
лові компоненти 
наукових текстів 
різних жанрів. 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: план, тези, конспект; рефе-
рат; анотація; рецензія; стаття. 
2. Аналіз жанрових особливостей тез за науковою 
доповіддю. 
3. Написання зразків анотації та рецензії. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7, 8. 

Аналіз текстових зразків 
різних жанрів. 
Рецензування.  

Фронтальне опитування. 
Наукові повідомлення і 

реферати. 

Семінарське 
заняття з практич-
ними завданнями 

 
Курсова та 

дипломна роботи. 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: вимоги до курсових і диплом-
них робіт; структура курсової і дипломної робіт; типові 
помилки в написанні та оформлюванні курсової і 
дипломної робіт. 
2. Підготування наукової доповіді. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7. 

Фронтальне опитування. 
Виступ з доповіддю. 

Індивідуальні завдання. 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

 
Практичне заняття 

 
Правила бібліогра-
фічного опису. 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з питань теми: бібліографування; основні 
правила бібліографічного опису; способи розташування 
літератури у списку; оформлювання покликань; 
загальні вимоги до цитування. 
2. Оформлювання зразка бібліографії з фахової 
проблеми. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7. 

Практичні вправи та 
завдання.  

Фронтальне опитування. 
Індивідуальне 
опитування. 

Семінарське 
заняття з практич-
ними завданнями.  

 
Виступ з науковою 

доповіддю.  
Мовна особистість 

доповідача 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури з теми: композиційно-логічна побудова 
усної наукової доповіді, виступу; науковий етикет; 
культура доповідача. 
2. Підготування наукової доповіді на обрану тему. 
Джерела: 1,2, 3 4, 5, 7. 

Індивідуальне 
опитування. Виступ з 
доповіддю. Виконання 
практичних завдань.

 
Практичне заняття 

 
Електронна пре-
зентація наукового 

виступу 

4

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літе-
ратури з теми. Підготовка електронної презентації на 
обрану тему. 
Джерела: 1, 2, 3 4, 5, 7. 

Виступ з презентацією.

7. Результати навчання

1
Знання та використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів, при-
йомів висловлення думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній 
діяльності, особливостей продукування, сприйняття, відтворення, редагування текстів офі-
ційно-ділового й наукового стилів

2 Вміння та навички складати документи різних видів, сприймати, розуміти, перекладати та 
створювати наукові тексти професійного спрямування

3 Уміння вести ділові переговори, підготувати виступ, промову, брати участь у дискусіях, 
дебатах, переконувати, аргументувати, ефективно вирішувати конфліктні ситуації 

4 Вміння послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою допоміжною довідковою 
літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної та професійної культури

5 Вміння та навички сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення і 
коректування письмових текстів та різних видів усного публічного мовлення

6 Знання, уміння та навички використання сучасних комп’ютерних технологій у роботі з 
документами та діловими партнерами

7 Знання та навички реалізації принципів успішної презентації продукту
8 Вміння та навички ділового листування

9 Здатність обґрунтувати механізми досягнення комунікативної мети за допомогою вербаль-
них і невербальних засобів спілкування та вміння їх застосовувати для професійних потреб

8. Форми навчання
Лекції, практичні заняття, робота в групах, самостійна робота, індивідуальна 

робота. 
9. Методи оцінювання

Екзамен.





10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованості компетентностей студента оцінюються: протягом семестру (50 балів) та 
за результатами проведення підсумкового контролю - екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1.

Змістовий модуль 1.
Тема 1. 1 1 2

Тема 2. 1 1 2

Тема 3. 1 1 2

Тема 4. 1 1

Тема 5. 1 1

Тема 6. 1 1

Тема 7. 1 1

Тема 8. 1 1

Тема 9. 1 1

Тема 10. 1 1

Тема 11. 1 1 2

Тема 12. 1 1 2
Разом 
змістовий 
модуль 1

12 5 3 10 30

Змістовий модуль 2
Тема 13. 1 1

Тема 14. 1 1

Тема 15. 1 1

Тема 16. 1 1

Тема 17. 1 1

Тема 18. 1 1

Тема 19. 1 1

Тема 20. 1 1

Тема 21. 1 1 2
Разом 
змістовий 
модуль 2

4 6 10 20

Усього 16 11 3 20 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену (до 50 балів) та за результатами складання змістових моду-
лів (до 50 балів). Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання 
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

Комплект навчально-методичних матеріалів для забезпечення і супроводу 
робочої програми включає:

1) сучасну вітчизняну і закордонну навчальну і наукову літературу;
2) законодавчі та нормативні документи;
3) тематичну добірку матеріалів до завдань;
4) перелік тем рефератів;
5) комплекти контрольних питань для перевірки знань студентів;
6) електронний конспект лекцій;
7) методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів.



12. Рекомендована література

Основна

1 Гриджук О.Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і 
схемах: Навч. Посібник. – Вид-во „Магнолія“, 2015. – 283 с

2 Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування /
А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2010. – 480 с.

3

Ділова українська мова: метод. рекомендації до практичних занять для сту-
дентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Є.А. Мацнєва;
М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського, каф. українознавства – Кривий Ріг: 
ДонНУЕТ, 2016. – 80 с.

4
Конспект лекцій з «Ділової технічної української мови» для студентів спец. 
142 «Енергетичне машинобудування», 133 «Галузеве машинобудування» 
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доступу: http://www.inmo.org.ua

32 45. Сайт кафедри українознавства ДонНУЕТ [Електронний ресурс]. – Режим 
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