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Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування 

компетентностями). Базові знання з дисциплін «Українська мова» (шкільний 

курс), «Історія української культури». 

Постреквізити. Написання наукових студентських робіт, курсових 

проектів, наукових статей, кваліфікаційної роботи. 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: «Українська мова за професійним 

спрямуванням» є вибірковою дисципліною та базується на теоретичних 

принципах та практичних компетентностях зі шкільного курсу української 

мови та літератури, історії.  
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Метою викладання навчальної дисципліни є підвищення загальної 

мовної культури як в усній, так і в писемній формі, грамотності тих, хто вивчає 

мову; вироблення вмінь автоматичного грамотного оформлення окремих видів 

паперів; ознайомлення майбутніх фахівців з проблемами усного ділового, 

приватного спілкування та публічного мовлення; надання можливості набути 

знання та практичні навички спілкування з діловими людьми українською 

мовою, навички перекладу наукових текстів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формулювання чіткого й 

правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності; 

забезпечення досконале володіння нормами сучасної української літературної 

мови та дотримання вимог культури усного та писемного мовлення; 

вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм; розвиток 

творчого мислення студентів; виховання поваги до української літературної 

мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою 

термінологією, редагування та перекладу професійних текстів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: значимість вивчення дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням»; особливості стилів та жанрів сучасної 

української літературної мови; поняття «літературна мова», «мовна норма», 

функції мови; мову професії, термінологію свого фаху; основні правила 

українського правопису; призначення, класифікацію документів; вимоги до 

складання та оформлення різних видів документів; відомості про різні мовні 

засоби, що використовуються у професійному спілкуванні; 

вміти: володіти нормами сучасної української літературної мови; 

правильно використовувати різні мовні засоби залежно від мети 

висловлювання; сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового 

та наукового стилів; складати різні типи документів; користуватися словниками 

різних типів та іншою довідковою літературою. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньо-професійної програми:  

Загальні компетентності (ЗК): 

- ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

- ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

- ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення програмних 

результатів навчання: 

- ПРН 3. Вільно володіти українською та іноземною (на вибір – 

англійською, німецькою та ін.) мовами, зокрема спеціальною термінологією та 

застосовувати у професійній діяльності. 

- ПРН 14. Вдосконалювати знання і навички за допомогою довідкової та 

нормативної літератури, відповідної документації для вирішення виробничих 

завдань, пов’язаних з професійною діяльністю. 

- ПРН 15. Вміти знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію в 

різних базах даних, літературних та інформаційних джерелах. 

- ПРН 22. Проводити звітність, облік та статистику фінансового стану 

сільськогосподарського підприємства.  

 

 



План вивчення навчальної дисципліни 
№ 

тижня 
Назва теми 

Форма вивчення 
та кількість годин 

Завдання до самостійної 
роботи студента (СРС) 

1 
Державна мова – мова 

професійного спілкування 

Лекція (2 год), 
практичне заняття 

(4 год), 
СРС (9 год) 

Мовне законодавство та 

мовна політика в 

Україні. Комунікативне 

призначення мови в 

професійній сфері. 

Мовні норми. 

Функціональні стилі 

української мови та 

сфера їх застосування 

2 
Основи культури української 

мови та мовлення 

Лекція (2 год), 
практичне заняття 

(4 год), 
СРС (9 год) 

Мова і культура 

мовлення в житті 

професійного 

комунікатора. 

Комунікативні ознаки 

культури мови 

3 
Спілкування як інструмент 

професійної діяльності 

Лекція (2 год), 
практичне заняття 

(4 год), 
СРС (9 год) 

Культура усного 

фахового спілкування. 

Функції та види бесід. 

Стратегії поведінки під 

час ділової бесіди. 

Співбесіда з 

роботодавцем. Етикет 

телефонної розмови 

4 
Українська термінологія в 

професійному спілкуванні 

Лекція (2 год), 
практичне заняття 

(4 год), 
СРС (9 год) 

Теоретичні засади 

термінознавства та 

лексикографії. Термін та 

його ознаки. 

Термінологія як система. 

Загальнонаукова, 

міжгалузева і 

вузькоспеціальна 

термінологія 

5 
Проблеми перекладу і  

редагування наукових текстів 

Лекція (2 год), 
практичне заняття 

(4 год), 
СРС (9 год) 

Науковий стиль і його 

засоби в професійному 

спілкуванні 

6 Етикет службового листування 

Лекція (2 год), 
практичне заняття 

(4 год), 
СРС (9 год) 

Етикет службового 

листування. 

Класифікація листів 

7 
Ділові папери як засіб 

писемної професійної 

комунікації 

Лекція (2 год), 
практичне заняття 

(4 год), 
СРС (9 год) 

Реквізити листа та їх 

оформлення. Різні типи  

листів 

8 
Оформлення результатів 

наукової діяльності 

Лекція (2 год), 
практичне заняття 

(4 год), 
СРС (9 год) 

Оформлення звертання 

 

 

 



Література: 

Основна 

1. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: 

навчальний посібник Київ : Артек, 2016. 

2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник. Київ : А.С.К., 

2017. 400 с. 

3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне 

спілкування. Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. 480 с.  

4. Зубков М. Т. Мова ділових паперів. Харків : Торсінг, 2017. 384 с. 

5. Культура фахового мовлення : навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. 

Чернівці : Книги ХХІ, 2015. 572 с. 

6. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування. Київ : Каравела, 

2015. 

7. Мацько Л. І. Культура українського фахового мовлення : навчальний 

посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2015. 360 с.;  

8. Панько Т. І. Українське термінознавство. Львів : Світ, 2014. 214с. 

9. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування. Київ : Знання, 2014. 

413 с. 

Допоміжна 

1. Унівесальний довідник-практикум з ділових паперів / За ред. Л. О. Пустовіт. 

Київ : Довіра, 2017. 1017 с.  

2. Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях : правила, винятки, 

приклади, коментарі / За ред. проф. А. О. Свашенко. Харків : Світ дитинства, 

2015. 56 с. 

3. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навчальний 

посібник. Київ : Арій, 2016. 424 с. 

4. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : модульний курс. Київ, 2016. 448 

с. 

5. Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення: навчальний 

посібник. Київ : Арій, 2017. 160 с. 

 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у 

формі виконання контрольних модульних робіт; підсумкова атестація у формі 

усного заліку.  

Поточний контроль - 20%  

Захист КМР  - 50% 

Контроль СРС  - 30%  

Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 

менше - 30%. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 



64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу, обов'язковість 

відвідування занять, активну участь в обговоренні питань, попередню 

підготовку до лекцій і практичних занять. Усі завдання, передбачені 

програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої 

освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під 

час консультації викладачу. Під час роботи над індивідуальними завданнями не 

допустимо порушення академічної доброчесності.  
 


