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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ "УКРАЇНСЬКА МОВА  

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)" 

 

Завдання сучасної вищої школи – готувати фахівців нової 
генерації: кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних, які б 

досконало володіли українською літературною мовою у 

повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема 
набули навичок комунікативно виправданого використання засобів 
фахової мови. У викладанні нормативного професійно 

зорієнтованого курсу української мови для майбутніх економістів 
акцент перенесено з традиційної настанови – засвоєння відомостей 

про мову – на формування навичок професійної комунікації, 
студіювання особливостей наукової мови, на розвиток культури 

мови, мислення і поведінки ділової людини. 

Мета навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним 

спрямуванням)" – підвищення рівня загальномовної підготовки, 

мовної грамотності, мовнокомунікативної компетентності 
студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, 

наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить 
належний мовний рівень майбутнього професійного спілкування.  

Основні завдання курсу: 

� формування комунікативної компетентності студентів; 

� набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові 
креативних здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, 

активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як 

визначальні для формування професійної майстерності та 
конкурентоздатності сучасного фахівця;  
� вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у 

професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого 

використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою 

монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових 

текстів, засвоєння лексики й термінології свого фаху, вибір 

комунікативно доцільних мовних засобів, послуговування різними 

типами словників. 

Вивчивши курс, студенти повинні знати: 

� особливості мови як національно-культурного феномена і 
засобу спілкування, зокрема в професійній сфері; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

� мовне законодавство в Україні, роль державної мови у 

професійній діяльності; 
� норми сучасної української літературної мови та вимоги 

культури усного й писемного професійного мовлення; 
� специфіку мови професійного спілкування як функціонального 

різновиду української літературної мови; 

� відомості про призначення, структуру, мовні особливості 
ділових паперів та усного ділового мовлення; 
� основні поняття сучасного термінознавства і теорії перекладу. 

До закінчення курсу студенти повинні вміти: 

� практично застосовувати норми сучасної української 
літературної мови, володіти навичками самоконтролю за 
дотриманням мовних норм; 

� правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для 
успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; 
� сприймати, відтворювати, створювати тексти офіційно-ділового 

й наукового стилів; 

� складати різні типи документів, правильно добираючи мовні 
засоби, що репрезентують їхню специфіку;  

� послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) 

та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для 
самостійного вдосконалення мовної культури; 

� оперувати фаховою термінологією, мати навички редагування, 
коригування та перекладу наукових текстів. 

 Навчально-методичний посібник містить повний перелік 

передбачених програмою змістових модулів, тем і питань з курсу, 

які має опрацювати студент, списки рекомендованої літератури 

(базової і допоміжної), основних словників та інформаційних 

ресурсів. У посібнику подано плани практичних занять, які 
згруповано за змістовими модулями і темами. До плану кожного 

практичного заняття додано перелік основної літератури і 
запитання та завдання для самоконтролю. Наведено також 

передбачені програмою теми для самостійного опрацювання й 

орієнтовну тематику рефератів, які студенти можуть підготувати за 
їхнім бажанням, а також критерії оцінювання їхніх навчальних 

досягнень. Підготовку до підсумкового контролю полегшить 
наведений перелік питань до іспиту.  
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

(3 семестр) 

Законодавчі та нормативно-стильові основи  

професійного мовлення 

 

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування 

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття 
національної та літературної мови. Найістотніші ознаки 

літературної мови. Мова професійного спілкування як 

функціональний різновид української літературної мови. 

Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне 
законодавство та мовна політика в Україні. 
 

Тема 2. Основи культури української мови 

      Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 
Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна 
професіограма фахівця. Словники у професійному мовленні. Типи 

словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. 

Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні 
ситуації. Парадигма мовних формул.  

 

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні 
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як 

інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст 
як форма реалізації мовно-професійної діяльності. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

(4 семестр) 
Професійна комунікація 

 

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності 
Професійне спілкування. Функції спілкування. Види, типи і 

форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. 
Стратегії спілкування. 
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Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти 

спілкування. Поняття ділового спілкування. 
 

Тема 5. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей 

під час безпосереднього спілкування. 
Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 

Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. 

Співбесіда з роботодавцем.  

Етикет телефонної розмови. 

 

Тема 6. Форми колективного обговорення професійних проблем  

Наради, збори, переговори, дискусії як форми колективного 

обговорення. Мистецтво переговорів. Збори як форма прийняття 
колективного рішення. Нарада.  

Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що 

активізує креативний потенціал співрозмовників під час 
колективного обговорення проблеми. Технології проведення 
«мозкового штурму».  

 

Тема 7. Риторика і мистецтво презентації 
Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. 

Публічний виступ як важливий засіб переконання. Мистецтво 

аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби 

переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час 
публічного виступу. 

Види публічного мовлення. Презентація як різновид 

публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і 
комунікативні принципи презентації. Культура сприймання 
публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. 

 

Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 
Класифікація документів. Національний стандарт України. 

Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування 
реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. 

Вимоги до тексту документа. 
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Тема 9. Документація з кадрово-контрактних питань 

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. 
Види заяв. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ 
щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. 

Контракт. Трудова угода.  
 

Тема 10. Довідково-інформаційні документи 

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. 
Рапорт. Довідка. Протокол, витяг із протоколу. 

 

Тема 11. Етикет службового листування 

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. 
Різні типи листів.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

(5 семестр) 
Наукова комунікація як складник фахової діяльності 

 

Тема 12. Українська термінологія в професійному спілкуванні 
Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні 

засади термінознавства та термінологічної лексикографії. 
Термін та його ознаки. Термінологія як система. 

Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. 
Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів певного 

фаху. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. 

Українські електронні термінологічні словники. 

 

Тема 13. Науковий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні 
Становлення і розвиток наукового стилю української мови. 

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу 

думки. Мовні засоби наукового стилю. 

Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, 

конспект як важливі засоби організації розумової праці. Анотування 
і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного 

опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр 

академічного письма. Складники реферату. Стаття як самостійний 

науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до 
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виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. 
Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. 

Науковий етикет.  
 

Тема 14. Переклад і редагування наукових текстів 

Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, 

анотаційний переклад. Типові помилки під час перекладу наукових 

текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад 

термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у 

змісті й будові висловлювань. 
 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

(3 семестр) 
Законодавчі й нормативно-стильові основи професійного 

мовлення 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Державна мова – мова професійного спілкування 

 

План 

1. Предмет, мета і завдання курсу, його наукові основи.  

2. Правовий статус української мови. Поняття державної й 

офіційної мови. 

3. Мовне законодавство в Україні. 
4. Мовна політика і мовна ситуація в Україні. 

 

Література 

  [1; 2; 10; 16; 20; 23; 34; 42] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що є предметом навчальної дисципліни "Українська мова 
(за професійним спрямуванням)"? Окресліть мету і завдання 
курсу.  

• У чому суть професійної мовнокомунікативної компетенції? 
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• Які погляди на природу мови відомі в науці? Доведіть, що 

мова суспільне, а не лише біологічне чи психічне явище. 
• Назвіть основні функції мови, схарактеризуйте їх. 

• Визначте правовий статус української мови. 

• У чому суть понять "державна мова" і "офіційна мова"? Які 
критерії надання мові державного статусу вироблено в 
європейських країнах? 

• Схарактеризуйте документи, які визначають правовий 

статус української мови і регулюють уживання мов в 

Україні. 
• Що таке мовна політика і мовна ситуація?  

• Схарактеризуйте мовну ситуацію в Україні та досвід країн 

Європи в розв'язанні мовних проблем. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Норми української літературної мови в професійному 

спілкуванні 
 

План 

1. Національна мова і її форми. 

2. Літературна мова як унормована форма національної мови. 

Ознаки літературної мови. 

3. Норми літературної мови. Типи мовних норм. 

4. Орфоепічні норми української літературної мови. 

5. Акцентуаційні норми української літературної мови. 

6. Морфологічні норми української мови в професійному 

спілкуванні. 
7. Лексичні норми української мови в професійному 

спілкуванні. 
8. Синтаксичні норми української мови в професійному 

спілкуванні. 
9. Стилістичні норми української мови в професійному 

спілкуванні. 
 

Література 

 [1; 2; 3; 4; 15; 24; 29; 38; 42; 43] 
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Запитання і завдання для самоконтролю 

• Розмежуйте поняття національної і літературної мови. 

Схарактеризуйте найістотніші ознаки літературної мови. 

• Що таке норми літературної мови? Назвіть типи мовних 

норм. 

• Що таке орфоепічні норми літературної мови? Наведіть 
приклади типових порушень українських орфоепічних норм. 

• Наведіть основні правила нормативного українського 

наголошування. 
• Які особливості морфологічних норм у професійному 

спілкуванні? 

• Наведіть типові приклади порушень лексичних норм 

української літературної мови. 

• Які синтаксичні норми найчастіше порушують у 

професійному спілкуванні? Наведіть приклади. 

• Схарактеризуйте стилістичні норми української 
літературної мови. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Культура мовлення в житті професійного комунікатора 

 

План 

1. Поняття культури мови. Комунікативні ознаки (критерії) 
культури мови. 

2. Чинники формування культури мови. 

3. Роль культури мови в житті сучасної ділової людини та 
шляхи підвищення особистої культури мовлення фахівця. 

 

Література 

 [3; 4; 10; 15; 21; 22; 24; 38; 39; 40; 42]  

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Окресліть суть поняття "культура мови". 

• Схарактеризуйте комунікативні ознаки культури мови. 

• Від яких чинників залежить формування культури мови? 

• Яка роль культури мови в житті сучасної ділової людини? 
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• Які шляхи підвищення особистої  культури мовлення 
фахівця ви знаєте?  

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Словники і їх роль у професійній комунікації 
 

План 

1. Словники та їх функції. 
2. Лексикографія як розділ мовознавчої науки. Історія 

української лексикографії. 
3. Сучасна класифікація словників. 

4. Комп’ютерна лексикографія. Види електронних словників. 

5. Мовний етикет у професійному спілкуванні. Етикетні 
ситуації і мовні формули.  

 

Література 

 [1; 3; 22; 33; 41; 44] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• З'ясуйте сучасне розуміння поняття "словник". Які функції 
виконують словники в наш час? 

• Що таке лексикографія? Які етапи пройшла у своєму 

розвитку українська лексикографія? 

• Наведіть сучасну класифікацію словників. 

• Назвіть найбільші словники, які містять українські 
економічні терміни. 

• Що таке комп’ютерна лексикографія?  

• За якими критеріями розрізняють види електронних 

словників? 

• У чому зміст поняття "етикет"? Які види етикету ви знаєте? 

• Які особливості українського мовного етикету?  

• Від чого залежить вибір етикетних мовних формул? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Функціональні стилі української мови  

і сфера їх застосування 

 

План 

1. Фунціональний стиль мови. Розрізнювальні параметри 

функціональних мовних стилів. 

2. Класифікація стилів мови, їхні основні ознаки. 

3. Офіційно-діловий стиль, сфера його застосування, 
особливості і різновиди. 

4. Науковий стиль, сфера його застосування, особливості і 
різновиди. 

5. Мова професійного спілкування як функціональний 

різновид української мови.  

 

Література 

[1; 2; 3; 7; 8; 10; 22; 24; 26; 33] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що таке функціональний стиль мови? 

• За якими параметрами розмежовують мовні стилі? 

• Наведіть класифікацію функціональних мовних стилів 
української мови. 

• Які стилі використовують у сфері професійного 

спілкування? 

• У чому різниця між термінами мова професійного 

спілкування, ділова мова, професійна мова, фахова мова, 

спеціальна мова? 

• Назвіть головні ознаки мови професійного спілкування. 
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Текст як форма реалізації мовно-професійної діяльності 
 

План 

1. Текст як основна одиниця мовленнєво-професійної 
діяльності. 

2. Основні ознаки і функції тексту. 
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3. Різновиди текстів. 

 

Література 

 [1; 3; 5; 8; 10; 22; 24; 41] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що таке текст? 

• Схарактеризуйте основні ознаки тексту. Як досягти 

зв'язності, цілісності, членованості, завершеності тексту? 

• Які функції виконує текст? 

• За якими критеріями класифікують тексти?  

• Назвіть різновиди текстів. Які особливості їх використання 
у професійному мовленні? 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

(4 семестр) 
Професійна комунікація 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Спілкування як інструмент професійної діяльності 
 

План 

1. Спілкування і комунікація. Комунікативна і мовна 
компетенція. 

2. Професійне спілкування і його функції.  
3. Види, форми і стилі професійного спілкування. 
4. Невербальні компоненти професійного спілкування. 
5. Гендерні аспекти професійного спілкування. 

 

Література 

 [1; 5; 10; 19; 22; 25] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Чи є різниця між поняттями "спілкування" і "комунікація"? 

• Розмежуйте комунікативну і мовну компетенції. Яка їх роль 
у професійному спілкуванні? 
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• Окресліть суть поняття "професійне спілкування". Назвіть 
функції професійного спілкування. 

• Схарактеризуйте основні види і форми професійного 

спілкування. 
• Яке значення мають невербальні засоби в професійному 

спілкуванні? Назвіть основні групи невербальних 

компонентів професійного спілкування. 
• Які гендерні відмінності виявляються в професійному 

спілкуванні? 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Культура усного фахового спілкування 

 

План 

1. Особливості усного професійного спілкування. 
2. Вимоги до усного фахового мовлення. 
3. Індивідуальні й колективні форми усного професійного 

спілкування. 
4. Ділова бесіда, її завдання, основні етапи та різновиди. 

5. Етикет ділової телефонної розмови. 

 

Література 

 [1; 2; 3; 15; 17; 19; 22; 24; 35; 39] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Які особливості усного професійного спілкування порівняно 

з писемним? 

• Окресліть вимоги до усного професійного мовлення. 
• Як досягти інтонаційної виразності усного професійного 

мовлення? 

• Поясніть особливості індивідуальних форм усного 

професійного спілкування. Які функції вони виконують? 

• З яких етапів складається ділова бесіда? Від чого залежить 
успіх ділової бесіди? 

• Схарактеризуйте типи співбесід з роботодавцем. 

• Яких правил слід дотримуватися під час ділової телефонної 
розмови? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Форми колективного обговорення професійних проблем 

 

План 

1. Ділові наради, їх види та етапи проведення. 
2. Збори як форма колективного обговорення питань і 

прийняття рішень. 
3. Функції і види переговорів. Стратегії, стадії, правила 

ведення переговорів. 

4. Ділова суперечка, її ознаки та різновиди. 

5. Мозковий штурм  і технології його проведення. 
 

Література 

 [1; 2; 3; 15; 17; 19; 22; 24; 35; 39] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• За якими ознаками класифікують ділові наради? 

• Як організувати ефективну ділову нараду? 

• За яких умов збори можуть бути ефективною формою 

колективного обговорення питань і прийняття рішень? 

• Що таке переговори? Які функції переговорів?  

• Назвіть основні види переговорів. Яких правил слід 

дотримуватися під час переговорів? 

• Опишіть ознаки та різновиди ділових суперечок. 

• Розкрийте особливості мозкового штурму як ефективного  

методу колективного продукування нових ідей. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Риторика як наука і мистецтво 

 
План 

1. Риторика. Особливості публічної (ораторської) мови. 

2. Види і жанри публічних виступів. 

3. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування. 
4. Способи підготовки до публічного мовлення.  
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Література 

 [1; 2; 4; 17; 18; 19; 25; 35; 39] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що таке риторика?  

• Що ви знаєте з історії світової  і вітчизняної риторики? 

• Розкрийте суть риторичних законів. 

• Які основні ознаки публічної (ораторської) мови? 

• На які види поділяють публічне мовлення? 

• Поясніть різницю між основними жанрами публічних 

виступів. 

• Дайте визначення поняття "аргументація". Яких правил 

вибору аргументів слід дотримуватися? 

• Яка роль виражальних засобів (метафори, аналогії, градації, 
анафори, протиставлення, порівняння тощо) у публічному 

мовленні?  

• Розкажіть про мовні засоби переконування. 
• Опишіть етапи підготовки до успішного публічного 

виступу. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Презентація як різновид публічного мовлення 

 

План 

1. Сучасне трактування поняття "презентація".  

2. Типи презентацій. 

3. Структура презентації. 
4. Вимоги до презентацій. 

 

Література 

 [1; 18; 22; 35; 36] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Дайте визначення поняття "презентація".  

• Які типи презентацій виділяють залежно від поставленої 
мети? 
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• Опишіть типи презентацій за формою передавання 
інформації. 

• Сформулюйте принципи успішної презентації. 
• Яка структура презентації найефективніша? Доведіть. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 
 

План 

1. Документи, їх призначення і класифікація. 
2. Реквізити документів. 

3. Правила написання тексту документів. 

4. Стандартизація тексту ділових паперів. 

 

Література 

 [1; 2; 3; 9; 11; 12; 13; 15; 44; 45; 46] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Дайте визначення поняття "документ". Які функції 
виконують документи? 

• За якими ознаками класифікують документи? Наведіть 
класифікацію документів. 

• Які нормативні акти встановлюють склад реквізитів 
документів?  

• Що таке формуляр? Які існують види формулярів? 

• Яких правил слід дотримуватися під час написання тексту 

документа? 

• Розкрийте поняття "стандартизація тексту документів". 

Схарактеризуйте документи з текстами високого і низького 

рівня стандартизації. 
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

Документація з кадрово-контрактних питань 

 

План 

1. Резюме. Автобіографія. 
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2. Характеристика. Рекомендаційний лист. 
3. Заява. Види заяв. 

4. Наказ щодо особового складу. 

5. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка. 
6. Трудовий договір. Трудова угода. Контракт. 
 

Література 

 [1; 2; 3; 9; 12; 13; 15; 43; 44] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Розкрийте поняття "документи з кадрово-контрактних 

питань". 

• У чому полягають відмінності між резюме й 

автобіографією? 

• Яка різниця між характеристикою і рекомендаційним 

листом? 

• Назвіть вимоги до оформлення заяв. Які види заяв ви 

знаєте? 

• Що таке наказ? Які особливості складання наказу щодо 

особового складу? 

• Які реквізити наявні в особовому листку з обліку кадрів і 
трудовій книжці? 

• Що спільне і що відмінне між трудовим договором, 

трудовою угодою і контрактом? 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

Довідково-інформаційні документи 

 

План 

1. Види довідково-інформаційних документів. 

2. Службовий лист. Класифікація службових листів. 

3. Прес-реліз, його особливості і різновиди. 

4. Ділові записки. Різновиди ділових записок. 

5. Звіт. Статистичні і текстові звіти. 

6. Довідка. Особисті і службові довідки. 

7. Протокол, витяг із протоколу. 
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Література 

 [1; 2; 3; 9; 12; 13; 15; 43; 44; 45] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що таке довідково-інформаційні документи? 

• Що таке службовий лист? 

• За якими ознаками класифікують службові листи? 

• Схарактеризуйте різні типи службових листів. 

• З якою метою створюють прес-релізи? Схарактеризуйте 
особливості прес-релізів. 

• Що таке ділова записка? Назвіть різновиди ділових записок. 

• З якою метою створюють доповідні записки? Які реквізити 

мають бути в доповідній записці? 

• У чому полягає різниця між доповідною запискою, 

службовою запискою і рапортом? 

• Які існують різновиди пояснювальних записок? Які 
особливості їх оформлення? 

• Що таке звіт? З яких реквізитів складається звіт? 

• На які різновиди поділяють довідки за змістом? 

• Схарактеризуйте особливості оформлення протоколу. 

• Які реквізити містить витяг із протоколу? 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

(5 семестр) 
Наукова комунікація як складник фахової діяльності 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Українська термінологія в професійному спілкуванні 
 

План 

1. Історія і сучасні проблеми української термінології.  
2. Термін та його ознаки. Термінологія як система.  
3. Способи творення термінів.  

4. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькогалузева термінологія.  
5. Кодифікація і стандартизація термінів. 
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Література 

 [1; 2; 3; 14; 24; 28; 31; 40] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Наведіть періодизацію історії української термінології. 
• Схарактеризуйте тенденції розвитку української наукової 

термінології на сучасному етапі. 
• Що таке термін?  

• Якими ознаками термін відрізняється від інших мовних 

одиниць? 

• Чому термінологію вважають системою? 

• Якими способами утворюються терміни вашого фаху? 

• У чому відмінність між загальнонауковими, міжгалузевими 

і вузькогалузевими термінами? 

• Що таке кодифікація термінів? Які типи термінологічних 

словників ви знаєте? 

• Що таке стандартизація термінів? За яким алгоритмом 

укладають термінологічний стандарт? 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Науковий стиль, його різновиди й жанри. Стаття як 

самостійний науковий твір 

 

План 

1. Особливості наукового тексту. Вимоги до мови наукової 
роботи та мовні засоби їх реалізації. 

2. Форми репрезентації результатів наукової діяльності. 
3. Стаття як самостійний науковий твір. 

4. Основні правила бібліографічного опису, оформлення 
покликань на джерела наукової інформації. 

 

Література 

 [1; 2; 3; 7; 8; 22; 26; 28; 29; 36] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Схарактеризуйте різновиди наукового стилю. 

• Які особливості наукового тексту? 
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• Яким вимогам має відповідати мова наукової роботи?  

• У яких формах можуть бути представлені результати 

наукової діяльності? 

• Назвіть жанри наукового стилю (види наукових праць). У 

чому полягають відмінності між науковими працями різних 

жанрів? 

• Окресліть вимоги до наукової статті. Які елементи 

обов'язково повинні бути в науковій статті? 

• За якими правилами слід оформляти бібліографічний список 

та покликання на джерела наукової інформації? 

 

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

План, тези, конспект як засоби організації розумової праці 
 

План 

1. План і його різновиди. 

2. Структура тез і вимоги до їх складання. 
3. Конспект як особливий вид наукового тексту. Класифікація 

конспектів. 

 

Література 

 [1; 7; 24; 29; 36] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• З якою метою складають план джерела наукової інформації? 

• На які види поділяють плани за структурою і способом 

викладу? 

• Розкрийте суть поняття "тези". Яким вимогам мають 
відповідати тези? 

• Чим відрізняються оригінальні і вторинні тези? 

• Що розуміють під терміном "конспект"? Наведіть 
класифікацію конспектів. 

• Сформулюйте основні правила конспектування наукових 

текстів. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Анотування і реферування наукового тексту 

 

План 

1. Анотації і їх функції.  
2. Види анотацій і їх структура.  
3. Загальні принципи анотування наукової літератури. 

4. Реферати і їх функції. Класифікація рефератів. 

5. Загальні принципи реферування наукової літератури. 

 

Література 

 [1; 7; 24; 29; 36] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що таке анотація? Які функції виконують анотації? 

• На які різновиди поділяють анотації залежно від їхнього 

призначення? 

• У чому різниця між описовою і реферативною анотацією? 

• Яких правил слід дотримуватися, анотуючи науковий текст? 

• Подайте тлумачення терміна "реферат". Схарактеризуйте 
функції рефератів. 

• За якими ознаками класифікують реферати? 

• Сформулюйте загальні принципи реферування наукової 
літератури. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Рецензія й відгук як критичне осмислення наукової праці 
 

План 

1. Рецензія і її реквізити. 

2. Структурно-змістові частини і мовні особливості рецензії. 
3. Відгук про наукову працю, його призначення і реквізити. 

 

Література 

 [1; 7; 24; 29; 36] 
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Запитання і завдання для самоконтролю 

• З якою метою складають рецензію? Що виступає об'єктом 

оцінювання в рецензії? 

• З яких реквізитів складається рецензія? 

• Які структурно-змістові частини мають бути в рецензії? 

• Назвіть типові мовні звороти, які використовують у 

рецензіях. 

• Схарактеризуйте відмінності між рецензією і відгуком. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Переклад і редагування наукових текстів 

 

План 

1. Суть і види перекладу. 

2. Особливості науково-технічного перекладу. 

3. Автоматизований (комп’ютерний) переклад. 

4. Редагування наукового тексту. 

 

Література 

 [1; 2; 6; 28; 29; 31; 36] 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що таке переклад? Наведіть класифікації перекладу за 
формою, способом перекладання і змістом. 

• У чому полягають особливості науково-технічного 

перекладу? 

• Чим відрізняються повний, реферативний і анотаційний 

переклад? 

• Як ефективно використовувати програми комп'ютерного 

перекладу? 

• Що таке редагування наукового тексту? Схарактеризуйте 
етапи редагування наукового тексту. 
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ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

З КУРСУ "УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ)" 
 

№ 

 

Назва теми 

1 Тенденції розвитку української мови на сучасному 

етапі 
2 Труднощі української словозміни та словопоєднання 

3 Невербальні засоби спілкування 

4 Особливості нейролінгвістичного програмування 

5 Сучасні технології паблік рилейшнз 

6 Мовленнєві, стилістичні, композиційні і 
комунікативні принципи презентації 

7 Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки 

8 Науковий етикет. Наукова дискусія та її правила 

9 Калькування елементів близькоспоріднених мов. 

Переклад термінів 
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

(3 семестр) 
Законодавчі та нормативно-стильові основи 

 професійного мовлення 

 

1. Українська мова на лінгвістичній карті світу. 

2. Мовне законодавство в Україні. 
3. Правовий статус української мови. 

4. Мовна політика в Україні. 
5. Досвід розв’язання мовних проблем у країнах Європи. 

6. Природа і функції мови. 

7. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. 
8. Професійна мовнокомунікативна компетенція. 
9. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови. 

10. Комунікативні ознаки культури мови. 

11. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 
12. Типологія мовних норм. 

13. Словники та їх роль у професійному спілкуванні. 
14. Мовний етикет у професійному спілкуванні. 
15. Стандартні етикетні ситуації. 
16. Національно-мовні особливості формул звертань у 

європейських народів. 

17. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. 
18. Класифікація стилів сучасної української літературної мови. 

19. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 
розмовного стилів. 

20. Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю. 

21. Прийменник „по” у діловому мовленні. 
22. Науковий стиль, його особливості та різновиди. 

23. Текст як форма реалізації професійної діяльності. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

(4 семестр) 
Професійна комунікація  

 

1. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. 
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2. Сутність спілкування. Функції спілкування. 
3. Основні закони спілкування і вимоги до усного професійного 

мовлення. 
4. Види і форми усного професійного спілкування. 
5. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення. 
6. Сучасні етикетні мовні формули у професійному спілкуванні. 
7. Невербальні компоненти спілкування. 
8. Гендерні аспекти спілкування. 
9. З історії ораторського мистецтва. 
10. Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного 

мовлення. 
11. Публічний виступ як важливий засіб переконання. 
12. Мистецтво аргументації. 
13. Мовні засоби переконування. 
14. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного 

виступу. 

15. Підготовка до публічного виступу. 

16. Презентація як різновид публічного мовлення. 
17. Культура і тактика ведення ділових переговорів. 

18. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу. 

19. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 
20. Ділова бесіда. Функції та види ділових бесід. Співбесіда з 

роботодавцем. 

21. Дискусія. Ділова суперечка. 
22. Нарада. 
23. Збори, переговори, дискусії як форми колективного 

обговорення професійних проблем 

24. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми 

впливу на партнера. 
25. Національний стандарт України на оформлення документів. 

Склад реквізитів документів. 

26. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до 

бланків документів. 

27. Оформлювання сторінки документа. Вимоги до тексту 

документа. 
28. Довідково-інформаційні документи. 

29. Документація з кадрово-контрактних питань. 
30.  Етикет службового листування. 
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31.  Стиль сучасного ділового листування. 
32.  Особливості стилю електронних листів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3  

(5 семестр) 
Наукова комунікація як складник фахової діяльності 

 

1. Періодизація історії української наукової термінології. 
2. Становлення і розвиток термінології обраного фаху (вказати 

свій). 

3. Структурно-семантичний характеристика термінології обраного 
фаху  (вказати свій). 

4. Специфіка термінології обраного фаху (вказати свій). 
5. Історія і сучасні проблеми української термінології. 
6. Інтернаціональне й національне в термінотворчому процесі. 
7. Формування концептуальних засад українського 

термінознавства. 
8. Роль Наукового товариства  імені Тараса Шевченка (НТШ) у 

розвитку української термінологічної науки. 

9. Роль Інституту української наукової мови в розбудові 
української термінології. 

10. Науковці, які стояли біля витоків розбудови наукової мови в 
Україні. 

11. Синонімія в українській науковій термінології. 
12. Проблема багатозначності в українській науковій термінології. 
13. Метафора в українській науковій термінології. 
14. Основні джерела поповнення української термінології. 
15. Місце термінології у складі сучасної української мови. 

16. Складні випадки терміновживання. 
17. Проблеми упорядкування і кодифікації української термінології 

обраного фаху (вказати свій). 

18. Уніфікація та стандартизація термінології. 
19. З історії української термінографії. 
20. Сучасна українська термінографія. 
21. Сучасна термінографія обраного фаху (вказати свій). 
22. Особливості термінологічних словників. 

23. Українська комп’ютерна лексикографія. 
24. Особливості науково-технічного перекладу. 
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25. Виникнення і розвиток комп’ютерного перекладання. 
26. Проблеми перекладу термінів. 

27. Термінологія обраного фаху  (вказати свій) у процесі 
комп’ютеризації. 

28. Сучасні системи комп’ютерного перекладання. 
29. Форми і жанри репрезентації результатів наукової діяльності. 
30. Культура професійного мовлення фахівця (відповідно до 

майбутнього фаху). 

31. Правила мовностилістичного оформлення наукової роботи. 

32. Труднощі слововживання в професійному мовленні фахівців 
(відповідно до обраного фаху). 

33. Науковий етикет. 
34. Оформлювання результатів наукової діяльності. 
35. Стаття як самостійний науковий твір. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 
1. Державна мова — мова професійного спілкування. 
2. Мовне законодавство в Україні.  
3. Правовий статус української мови. 

4. Державна мова. Офіційна мова. Критерії надання мові 
державного або офіційного статусу. 

5. Мовна політика.  
6. Природа і функції мови. 

7. Комунікативне призначення мови в професійній сфері.  
8. Професійна мовнокомунікативна компетенція.  
9. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші 

ознаки літературної мови.  

10. Культура мови. Комунікативні ознаки культури мови.  

11. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.  
12. Типологія мовних норм.  

13. Орфоепічні норми сучасної української мови в професійному  

спілкуванні. 
14. Акцентуаційні норми сучасної української мови в професійному 

спілкуванні. 
15. Лексичні норми української мови в професійному спілкуванні. 
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16. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному 

спілкуванні. 
17. Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному 

спілкуванні. 
18. Стилістичні норми сучасної української мови в професійному 

спілкуванні. 
19. Орфографічні норми сучасної української мови в професійному 

спілкуванні. 
20. Пунктуаційні норми сучасної української мови в професійному 

спілкуванні. 
21. Словники та їх роль у професійному спілкуванні. Типи 

словників.  

22. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації.  
23. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів.  

24. Класифікація стилів української літературної мови.  

25. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 
розмовного стилів.  

26. Офіційно-діловий стиль, його особливості та різновиди. 

27. Науковий стиль, його особливості та різновиди.  

28. Текст як форма реалізації професійної діяльності.  
29. Види і форми усного професійного спілкування.  
30. Основні закони спілкування і вимоги до усного професійного 

мовлення. 
31. Невербальні компоненти спілкування.  
32. Риторики як мистецтво і наука. Ораторська (риторична) 

компетенція.  
33. Види і жанри публічного мовлення. 
34. Публічний виступ як важливий засіб переконання.  
35. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.  
36. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного 

виступу.  

37. Підготовка до публічного виступу. 

38. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи та 
принципи презентацій. 

39. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.  
40. Ділова бесіда. Функції та види ділових бесід. Співбесіда з 

роботодавцем.  
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41. Дискусія. Ділова суперечка. 
42. Наради, збори, переговори, "мозкові штурми" як форми 

колективного обговорення професійних проблем.  

43. Документ. Класифікація документів.  

44. Національний стандарт України на оформлення документів. 

Склад реквізитів документів. 

45. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до 

бланків документів. 

46. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа. 
47. Документація з кадрово-контрактних питань. Резюме. 

Характеристика. Рекомендаційний лист. Автобіографія. Заява, 
види заяв. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо 

особового складу. Трудовий договір. Трудова угода. Контракт. 
48. Довідково-інформаційні документи. Службова записка. 

Доповідна записка. Пояснювальна записка. Довідка. Протокол, 

витяг із протоколу. Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт.  
49. Службовий лист. Етикет службового листування. 
50. Наукова комунікація як складник фахової діяльності. 
51. Українська термінологія в професійному спілкуванні. 

Специфіка термінології обраного фаху. 

52. Історія і сучасні проблеми української термінології.  
53. Термін та його ознаки. Термінологія як система.  
54. Способи творення термінів. 

55. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькогалузева термінологія.  
56. Кодифікація і стандартизація термінів.  

57. Особливості наукового тексту і професійного наукового 

викладу думки.  

58. Оформлювання результатів наукової діяльності. Жанри 

наукових праць. 
59. План, тези, конспект як важливі засоби організації розумової 

праці.  
60. Анотування і реферування наукових текстів.  

61. Основні правила бібліографічного опису, оформлювання 
покликань.  

62. Реферат як жанр академічного письма. Складники реферату.  

63. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової 
статті.  
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64. Основні вимоги до мови та оформлювання курсової й 

бакалаврської робіт.  
65. Рецензія, відгук. 

66. Науковий етикет. 
67. Суть і види перекладу. 

68. Особливості науково-технічного перекладу та його види. 

69. Комп’ютерний переклад. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Шевчук С. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : 
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доповн. – К. : Алерта, 2011. 

2. Малевич Л. Д. Українська мова (за професійним спрямуванням) : 

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення /  

Л. Д. Малевич, А. В.  Кочубей. – Рівне : НУВГП, 2008.  
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11. ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та 
визначення понять. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. 

12. ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 
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Держспоживстандарт України, 2003. 

13. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. 
Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2000. 

14. Дьяков А.С. Основи термінотворення : Семантичні та 
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20. Конституція України. – К., 1996. 
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22. Культура фахового мовлення : навч. посібн. / за ред. 
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Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007.  

25. Мацько Л. І. Риторика : навч. посібн. / Л. І. Мацько, 

О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. 

26. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручн.  / 

Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища 
школа, 2003. 

27. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія: історія 
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29. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : навчальний 
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посібн. / Л. В. Струганець. – Тернопіль, 1997. 
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С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К. : 

Видавництво «Довіра» УНВЦ «Рідна мова», 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

44. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс : підручн. / 
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допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : ВТФ 

«Перун», 2005. 
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6. Караванський С. Російсько-український словник складної 
лексики / С. Караванський. – Львів : БаК, 2006.  

7. Олійник О., Сидоренко М. Російсько-український словник 

наукової термінології / О. Олійник, М. Сидоренко. — К., 1994. 

8. Орфоепічний словник української мови. – К., 1995.  

9. Словник іншомовний слів / [за ред. О. Мельничука]. — К., 
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10. Словник скорочень української мови. – К., 1982. 

11. Словник української мови : В 11 тт. – К., 1971 – 1981. 

12. Словник-довідник з культури української мови / 
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14. Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів / 
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 
 

www.pravopys.net (Український правопис) 
http://kultura-movy.wikidot.com  (Довідник з культури мови) 

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com  (Довідник з 
українського слововживання М. Волощак) 

www.mova.info (Лінгвістичний довідково-інформаційний 

портал) 

www.novamova.com.ua  (Проект розвитку української мови) 

www.r2u.org.ua (Російсько-українські словники) 

www.rozum.org.ua (Словники онлайн) 

http://rodovyi-vidminok.wikidot.com  (Родовий відмінок. 

Словник-довідник) 

http://ros-ukr-idioms.wikidot.com (Російсько-український 

словник сталих словосполучень) 

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com ("Як ми говоримо" 

Б. Антоненка-Давидовича) 
http://sum.in.ua/ (Онлайн-версія «Словника української мови» 

в 11 томах) 

http://www.clres.com/dict (Сторінка "Асоціації комп'ютерної 
лінгвістики"  з посиланнями на словники, онтології, частотні 
списки слів, текстові масиви та інші лінгвістичні ресурси) 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk (Великий тлумачний 

словник сучасної української мови) 

http://www.yourdictionary.com/othrsite.html (Лінгвістичні 
ресурси від "yourDictionary.com") 

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com ("Як ми говоримо" 

Б. Антоненка-Давидовича) 
www.litopys.org.ua (Електронна бібліотека давніх українських 

текстів) 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ 

 

Вид навчальної діяльності Максимальний 

бал 

 

Обов’язкові види робіт 

 

   Змістовий модуль 1  

(3 семестр) 
Вчасне і правильне виконання домашнього завдання 3  

Робота на занятті 5  

Звіт про самостійну роботу 12 

Модульна контрольна робота 40  

Змістовий модуль 2 

 (4 семестр) 
Вчасне і правильне виконання домашнього завдання 3  

Робота на занятті 5  

Доповідь з презентацією 15  

Змістовий модуль 3  

(5 семестр) 
Вчасне і правильне виконання домашнього завдання 2 

Робота на занятті 3 

Звіт про самостійну роботу 10 

Модульна контрольна робота 20 

Іспит 40  

 

За вибором студента 

 

Підготовка реферату  5 

Виступ з рефератом на занятті 5 

Виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції 
6  

Участь у конкурсі студентських наукових робіт імені 
Гулі Корольової 

6 

Участь у І етапі Міжнародного конкурсу з української 
мови ім. Петра Яцика 

6 
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Участь в університетській предметній олімпіаді 3  

Участь у І етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка 
6 

Участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. Петра Яцика 

10  

Участь у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка 
10 

Участь у національній предметній олімпіаді 20  

Участь у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 

20  

Участь у ІІІ етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка 
20 

 

Заохочувальні бали 

 

Публікація статті за напрямом навчальної дисципліни 20  

Призове місце в університетській олімпіаді 5  

Призове місце в національній олімпіаді 30  

Призове місце на конкурсі студентських наукових 

робіт імені Гулі Корольової 
15 

Призове місце в І етапі Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 

10  

Призове місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 

20  

Призове місце в ІІІ етапі Міжнародного конкурсу 

імені Петра Яцика 
30  

Призове місце в І етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 
10 

Призове місце в ІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 
20 

Призове місце в ІІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 
30 

Заохочувальні бали за творчий підхід до навчання 5  
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ЗМІСТ 

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Українська 
мова (за професійним спрямуванням)"…………………….. 

 

Зміст програми навчальної дисципліни …………………… 

 

Плани практичних занять …………………………………... 

     Змістовий модуль № 1 (3 семестр) ……………………... 

     Змістовий модуль № 2 (4 семестр) ……………………... 

     Змістовий модуль № 3 (5 семестр) ……………………... 

 

Теми для самостійного вивчення ………………………….. 

Орієнтовна тематика рефератів ……………………………. 

Питання для підготовки до іспиту ………………………… 

 

Рекомендована література ………………………………….. 

     Базова література ………………………………………... 

     Допоміжна література …………………………………… 

     Словники …………………………………………………. 

Інтернет-ресурси ………….………………………………… 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів …... 

 

3 

 

5 

 

8 

8 

13 

19 

 

24 

25 
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