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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

"Українська мова за професійним спрямуванням"

Галузь знань, напрям Характеристика навчальної

Найменування . . ДИСЦИПЛінишдготовки, ОСВІТньо-
показНИКІв кваліфікаційний деююформа заочна форма

РІВень навчання навчання

Галузь знань
НормативнаКількість кредитів - 3 03 -гуманітарні науки

(шифр, назва)

Спеціальність
Модулів - 3 Рік підготовки:

035 Філологія
Змістових модулів - 3 Спеціалізація 1-ий І 1-ий
Курсова робота - 035.04 Германські Семестр

Загальна мови та Літератури 2-ий І 2-ий

кількість годин - 90 (переклад включно)
ОП «Англійська мова Лекції

1 Література»
16 год. І 6 год.
Практичні, семінарські

Тижневих годин для Освітньо- 16 год. І 6 год.
денної форми навчання: квалі Ф ікаційний Лабораторні
аудиторних - 2 год.

РІВень: І
самостійної роботи бакалавр Самостійна робота
студента - 4 год. 58 год. І 78 год.

ІНДЗ:
Вид контролю: залік

2. МЕТ А ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни:

- ознайомити з особливостями реалізації системи і структури сучасної української
літературної мови в різних видах і жанрах усного та писемного фахового мовлення;

- сформувати засобами української мови лінгвістичну основу для порівняльного
вивчення іноземних мов та перекладацької діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:

- навчити правильно визначати роль і місце державної української мови в майбутній
професійній діяльності;



удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної
української літературної мови;

підвищити загальний рівень культури українського мовлення студентів.
У результаті вивчення курсу студент повинен
знати:

специфіку фонетичної системи сучасної української літературної мови;
особливості лексики та лексикографії, граматичних категорій та одиниць

української мови за фаховим спрямуванням;
норми сучасної української літературної мови та особливості їх реалізації в

системі усного та писемного фахового мовлення;
правила мовленнєвого етикету.

вміти:
аналізувати звуковий склад слів і відтворювати їх фонетичною транскрипцією;
використовувати різні види наголосу і записувати партитуру тексту;
добирати тексти та аргументувати Їх належність до різних функціональних стилів

української мови;
дотримуватися правил мовленнєвого етикету ВІДПОВІдно до ситуацій та

тональностей фахового спілкування;
характеризувати словниковий склад української літературної мови, класифікувати

фразеологічні одиниці та використовувати лексикографічні джерела української мови
відповідно до потреб фахового спілкування;

виявляти специфіку граматичних категорій, значень, форм та розрізняти типи
синтаксичних структур української мови за фаховим спрямуванням;

будувати тексти в межах різних видів і жанрів усного та писемного фахового
українського мовлення.

Структуру курсу становлять 16 годин лекційних, 16 години практичних занять і 64
години самостійної роботи студента.

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів: 1. Вступ. Українська
національна, літературна мова в аспекті теорії функціональних стШlів та культури
мовлення. Культура усного фахового мовлення та основні види і жанри його реалізації:
Риторичні основи професійної комунікації:

2. Словнuковий склад та фразеологія української літературної мови. Українська
фахова лексикографія.

3. Граматичні особливості української мовu. Культура писемного фахового
мовлення (види наукових робіт, ділові папери).

3. ПРОГР АМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1. Вступ. Українська національна, літературна мова в аспекті
теорії функціоналІтих стШlів та культури мовлення. Культура усного фахового
мовлення та основні види і жанри його реалізації: Риторичні основи професійної
комунікації:

Тема 1. Вступ. Мета і завдання курсу "Українська мова (за професійним
спрямуванням)", його зміст і структура. Мова і мовлення, основні функції мови. Поняття
національна та літературна мова, основні ознаки літературної мови. Нормативно-правові
основи функціонування української мови як державної.

Поняття мовна норма, види мовних норм. Суспільне значення мовної норми.
Функціональні стилі сучасної української літературної мови.
Тема 2. Поняття культура мовлення, основні ознаки культури мовлення. Український

мовленнєвий етикет. Культура усного фахового мовлення. Норми усного мовлення
(орфоепічні, акцентуаційні). Фонетична і фонематична транскрипції. Інтонація, її основні
елементи.



Тема з. Основні види і жанри усного публічного монологічного (доповідь, промова,
виступ, повідомлення) та діалогічного мовлення (бесіда, телефонна розмова). Риторичні
вміння і навички - запорука успішного усного фахового мовлення. Мистецтво оратора.

модуль 2
Змістовий модуль 2. Словниковий склад та фразеологія української літературної

мови. Українська фахова лексикографія.
Тема 4. Словниковий склад сучасної української літературної мови та його

характеристика з різних точок зору. Слова іншомовного походження в системі української
мови за фаховим спрямуванням, специфіка Їхнього мовного освоєння. Специфіка української
мовознавчої термінології

Тема 5.. Лексико-семантичні групи слів (синоніми, омоніми, антоніми, пароніми).
Міжмовна омонімія.

Фразеологія сучасної української літературної мови. Особливості відтворення
української фразеології засобами інших мов. Українська лексикографія. Види лінгвістичних
СЛОВНИКІв.

модуль З
Змістовий модуль з. Граматичні особливості української мови за фаховим

спрямуванням. Культура писемного фахового мовлення (види наукових робіт, ділові
папери).

Тема 6. Іменник, прикметник, числівник та займенник сучасної української
літературної мови, особливості реалізації їхніх морфологічних категорій у системі фахового
мовлення.

Рід іменників, особливості вживання родових форм. Специфіка творення та вживання
форм числа іменників.

Відмінок як граматична категорія іменника, особливості значення, творення та
вживання відмінкових форм іменників.

Морфологічні особливості прикметників української мови. Специфіка творення та
вживання прикметників різних леКСИК0-граматичних розрядів (якісні, відносні, присвійні).
Форми ступенів порівняння прикметників.

Морфологічні особливості ЧИСЛІВНИКІвукраїнської мови. Особливості поєднання
числівників з іменниками.

Морфологічні особливості займенників української мови. Особливості значення та
вживання займенників різних розрядів за значенням (особові, зворотний, присвійні,
означальні, питальні, відносні, заперечні, неозначені).

Тема 7. Дієслово, прислівник, їх місце та особливості реалізації в системі сучасного
українського фахового мовлення.

Морфологічні особливості основних форм дієслів (інфінітив, особово-роДові форми,
дієприкметник, дієприслівник, форми на -но, -то). Специфіка реалізації граматичних
категорій дієслова (вид, перехідні сть / неперехідність, стан, спосіб, час, особа) та
морфологічних дієслівних форм у системі української мови.

Морфологічні та словотвірні особливості прислівників. Творення та особливості
вживання форм ступенів порівняння прислівників.

Службові частини мови, їх місце та особливості реалlЗаЦlІ в граматичній систеМІ
сучасного українського фахового мовлення.

Прийменник як частина мови, функція прийменників та специфіка прийменниково-
відмінкових конструкцій української мови.



Сполучники і частки української мови, особливості їх значення та функціонування в
текстах фахового мовлення.

Тема 8. Синтаксичні особливості сучасної української літературної фахової мови.
Культура писемного фахового українського мовлення.

Синтаксис словосполучення і простого речення. Види словосполучень та простих
речень. Види синтаксичного зв'язку у словосполученні та реченні. Порядок слів у реченні.

Синтаксис складного речення. Поняття текст і дискурс.
Культура писемного наукового та офіційно-ділового українського мовлення. Мовні та

структурні особливості наукових робіт (реферат, наукова стаття, анотація, курсова,
дипломна, магістерська робота, рецензія, відгук) та ділових паперів (заява, автобіографія,
резюме, рекомендаційний лист, характеристика, протокол, витяг з протоколу). Правила
бібліографічного опису.

4. СТРУКТУР А НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових Кількість годин
МОДУЛІвІ тем Денна форма Заочна форма

Усього у тому чисЛІ Усього Утому чисЛІ
л п лаб ІНд ср л П лаб ІНд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ. Українська націОНШlьна,літературна мова в
аспекті теорії функціонШlЬНUXстилів та культури мовлення. Культура усного
фахового мовлення та ОСllовні види і жанри його реШlізації: Риторичні основи
професійної комунікації:

Тема 1. Вступ. Мета і 12 2 2 8
завдання курсу
"Українська мова (за
професійним
спрямуванням)", його
ЗМІСТ І структура.
Поняття наЦІОнальна
та ЛІтературна мова,
основНІ ознаки
літературної мови.
Поняття мовна
норма, види мовних
норм. Функціональні
СТИЛІ сучасної
української
літературної мови.

Тема 2. Поняття 12 2 2 8
культура мовлення,
основНІ ознаки
культури мовлення.
Культура усного
фахового мовлення.
Орфоепічні та



акцентуаційні норми
сучасної української
літературної мови.
Фонетична 1

фонематична
транскрипції
української мови.

Тема 3. Основні види 12 2 2 8
1 жанри усного
публічного
МОНОЛОГІчного
(доповідь, промова,
виступ,
повідомлення) та
приватного
ДІалОГІчного
мовлення (телефонна
розмова). Мистецтво
оратора. Український
мовленнєвий етикет.
Разом - зм. модуль 1 36 6 6 24

Модуль 2
Змістовий модуль 2. Словниковий склад та фразеологія української літературної

мови. Українська фахова лексикографія
Тема 4. Словниковий 12 2 2 8
склад сучасної
української
літературної мови та
його характеристика
з РІЗНИХточок зору.
Термін і його ознаки.
Українська
мовознавча. .термІНОЛОГІЯ.
Тема 5. Лексико- 12
семаНТИЧНl групи
сЛІВ (синоніми,
ОМОНІМИ, антоНІМИ,
пароніми). Явище
міжмовної омонімії.
Фразеологія сучасної
української
літературної мови,
особливості
ВІДтворення
фразеологізмів
засобами інших мов.
Українська фахова
лексикографія. Види
ЛІНГВІСТИЧНИХ

2 2 8



СЛОВНИКІв.

Разом - зм. модуль 2 24 4 4 16

Модуль 3
Змістовий модуль 3. Граматичні особливості української мови за фаховим

спрямуванням. Культура писемного фахового мовлення (види наукових робіт, ділові
папери)

Тема 6. Іменник, 12 2 2 8
прикметник.
числівник, займенник
сучасної української
літературної мови,
особливості
реалізації IXНlX

морфологічних
категорій в систеМІ
фахового мовлення.

Тема 7. Дієслово та 12 2 2 8
присЛlВНИК, їх місце
та особливості
реалізації в систеМІ
сучасного
українського
фахового мовлення.

Службові частини
мови, їх МІсце та
особливості
реалізації в
граматичній систеМІ
сучасного
українського
фахового мовлення.

Тема 8. Синтаксичні 12 2 2 8
особливості сучасної
української
літературної фахової
мови.

Культура писемного
фахового
українського
мовлення.



Разом - зм. модуль 3 36 6 6 24 І І І
Усього 96 16 16 64 І І І

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

.N2 Назва теми Кількість
з/п годин
1. Вступ. Мета І завдання курсу "Українська мова (за 2

професійним спрямуванням)", його ЗМІСТІ структура. Мова І
мовлення, основНІ функції мови. Поняття наЦІОнальна та
літературна мова, основні ознаки літературної мови. Нормативно-
правові основи функціонування української мови як державної.

Поняття мовна норма, види мовних норм. Суспільне значення
мовної норми.

Функціональні стилі сучасної української літературної мови. --
2. Поняття культура мовлення, основНІ ознаки культури 2

мовлення. Український мовленнєвий етикет. Культура усного
фахового мовлення. Норми усного мовлення (орфоепічні,
акцентуаційні). Фонетична і фонематична транскрипції. Інтонація,
ії основні елементи.

3. Основні види І жанри усного публічного МОНОЛОГІчного 2
(доповідь, промова, виступ, повідомлення) та ДІалоГІЧНОГО
мовлення (бесіда, телефонна розмова). Риторичні ВМІНня І
навички - запорука УСПlшного усного фахового мовлення.
Мистецтво оратора.

4. Словниковий склад сучасної української літературної мови та 2
його характеристика з РІЗНИХточок зору. Слова іншомовного
походження в систеМІ української мови за фаховим
спрямуванням, специфіка Їхнього мовного освоєння.

5. Специфіка української мовознавчої термінології. Лексико- 2
семантичні групи слів (синоніми, омоніми, антоніми, пароніми).
Міжмовна омонімія. Фразеологія сучасної української
літературної мови. Особливості ВІДтворення української
фразеології засобами інших мов. Українська лексикографія. Види. . .ЛІНГВІстичнихсловниКІВ.

6. Іменник, приКt\1етник, числівник, займенник сучасної української 2
літературної мови, особливості реалізації морфологічних форм
іменника в системі фахового мовлення.

7. Дієслово та ПРИСЛІвник, їх МІсце та особливості реалізації в 2
системі сучасного українського фахового мовлення.
Службові їх особливості ...частини мови, МІсце та реалІзаЦll в
граматичній системі сучасного українського фахового мовлення.

8. Синтаксичні особливості сучасної української літературної 2
фахової мови.
Культура писемного наукового та офіційно-ділового українського
мовлення.
Разом 16

6. САМОСТІЙНА РОБОТА



.N2 Назва теми Кількість
з/п годин
1. Основні функції мови. Видатні ДІЯЧІ науки та культури про 6

українську мову. Зразки функціональних СТИЛІвмови. Закон
України "Про засади державної мовної політики" та "Європейська
хаРТІЯ репональних мов або мов меншин". Український
мовленнєвий етикет.

2. Основні .~ конструкції української Засоби 81НтонаЦlИНl мови.
милозвучності української мови. Фонетична транскрипція.

3. Види і жанри усного мовлення. Риторична майстерність. Закони 14
риторики. Публічний виступ.

4. Джерела розвитку полісемії. Типи лексичних значень. Нові слова 8
в українській мові.

5. Робота зі словниками. Дослідження типу полісемії та омонімії, 16. .розширення семантики СЛІв,появу нових значень та СЛІв.

Способи і засоби відтворення фразеологізмів з різних мов на 4
українську

6. Види і жанри наукового та офіційно-ділового стилів української 8
мови. Написання ділових паперів та аналіз структури і мовного
оформлення наукових робіт (наукова стаття, курсова, магістерська
робота).
Разом 64

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Семестр 2
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий Сума

тест (залік)
Змістовий Змістовий Змістовий
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

ТІ Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

5 5 20 5 10 5 5 20 25 100
25

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: ВУЗУ, НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Оцінка
ECTS

Оцінка в
БШlах

За націонШlЬНОЮ ШКШlОЮ

Екзаменаційна оцінка, оцінка
3 ди е енційованого ЗШlі ЗШlік

А

В
С
D
Е

90-100

81-89
71-80
61-70
51-60

5

4

3

Відмінно

Зараховано
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