
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1. Код: СГП-1 

2. Назва «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

3. Тип – обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти  –  І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна – 1-й. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна – 1-й або 2-й. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС – 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Малевич Л.Д., 

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри; Дзюба М.М., кандидат 

філологічних наук, доцент; Шийка Світлана Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

старший викладач. 

9. Результати навчання   
Після вивчення дисципліни студент повинен  

уміти:  

• практично застосовувати норми сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні; 

• сприймати і створювати тексти офіційно-ділового й наукового стилів за 

напрямом професійної діяльності; 

• складати документи різних типів, правильно добираючи мовні засоби, що 

репрезентують їхню специфіку;  

• оперувати фаховою термінологією; 

знати:  

• мовне законодавство в Україні, роль державної мови у професійній діяльності; 

• норми сучасної української літературної мови та вимоги культури усного й 

писемного професійного мовлення; 

• відомості про призначення, структуру, мовні особливості ділових паперів та 

усного ділового мовлення; 

• основні поняття сучасного термінознавства і теорії перекладу. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Українська мова». 
12. Зміст курсу: Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Тема 2. 

Культура мови у професійному спілкуванні. Тема 3. Культура усного професійного 

спілкування. Тема 4. Культура писемного професійного спілкування Тема 5. Проблеми 

української термінології і науково-технічного перекладу. Тема 6. Мовно-стилістичні та 

структурні особливості наукових робіт. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Шевчук С.В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник. – 2-ге вид., 

виправ. і доповн. / Шевчук С.В., Клименко І. В. – К. : Алерта, 2011. 

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

комплекс навчально-методичного забезпечення / Малевич Л.Д., Кочубей А.В. – Рівне : 

НУВГП, 2008.  

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник / Мацюк З., 

Станкевич Н. – К. : Каравела, 2008.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
8 год. лекцій, 24 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, 

спостереження й аналіз мовних фактів, метод бесіди, методи інтерактивного навчання 

(ділові ігри, круглі столи тощо), метод проектів, використання комп’ютерних 

технологій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): тестовий екзамен у кінці семестру. 

Поточний контроль (60 балів): оцінювання усних і письмових відповідей на практичних 

заняттях,оцінка за самостійну роботу.  

16. Мова викладання – українська. 
 

Завідувач кафедри українознавства              

канд. філол. наук, доцент                                           Л.Д. Малевич 

 

 

REVIEW OF THE DISCIPLINE 
 

1. Code: СГП-1 
2. Title: «Ukrainian language for specific purposes».  

3. Type: Compulsory. 

4. Level of education:  І (Baccalaureate). 

5. Year of study: 1. 

6. Term of study: 1 or 2. 

7. Number of ECTS credits: 3. 

8. Name of lecturers, science degree, position:  Lesya Malevych, PhD, associate professor, 

head of the department of Ukrainian Studies; Mayia Dziuba, PhD, associate professor; Svitlana 

Shyika, PhD, associate professor. 

9. Expected results:  

On the completion of studying the discipline the student  

must be able to: 

• practically apply the norms of modern Ukrainian literary language in professional 

communication; 

• perceive and create texts of official business and scientific styles in their professional 

domain; 

• compile documents of different types, selecting the proper language means representing 

their specifics; 

• operate with professional terminology; 

must know: 

• language legislation in Ukraine, the role of the state language in professional activities; 

• the norms of modern Ukrainian literary language and the requirements of oral and 

written professional communication culture; 

• information on the function, structure, language features of business papers and oral 

business communication; 

• the basic concepts of modern terminology and the theory of translation. 

10. Forms of training: lectures, practical lessons, self-dependent work, assessment. 

11. Disciplines that go before: «Ukrainian language». 

12. Course content: Theme 1. State language as the language of professional communication. 

Theme 2. Language culture in professional communication. Theme 3. Culture of oral 

professional communication. Theme 4. Culture of written professional communication Topic 5. 

Problems of Ukrainian terminology and scientific and technical translation. Theme 6. Language-

stylistic and structural features of scientific works. 

 13. Recommended manuals:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Шевчук С.В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник. – 2-ге вид., 

виправ. і доповн. / Шевчук С.В., Клименко І. В. – К. : Алерта, 2011. 

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

комплекс навчально-методичного забезпечення / Малевич Л.Д., Кочубей А.В. – Рівне : 

НУВГП, 2008.  

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник / Мацюк З., 

Станкевич Н. – К. : Каравела, 2008.  

14. Academic activities and teaching methods: 
lectures (8 hours), practicals (24 hours), self-dependent work (58 hours). Total – 90 hours.  

Methods: informative and illustrative, method of problem presentation, method of exercises, 

observation and analysis of linguistic facts, method of conversation, methods of interactive 

learning (business games, round tables, etc.), method of projects, use of computer technologies. 

15. Assessment forms and criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final assessment (40 points): exam (computer test) at the end of the semesters. 

Current assessment (60 points): interviewing, essays, testing, assessing self-dependent work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department:                          Lesya Malevych, PhD, associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


