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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
укладено з урахуванням фахової спрямованості навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр». Вона передбачає виклад основних теоретичних положень про суть та функції
мови, стан і статус української мови сьогодні, походження та історію розвитку української
літературної мови, а також особливості функціонально-стилістичних різновидів української
літературної мови (наукового та офіційно-ділового стилів), які співвіднесені з поняттям
українська мова за професійним спрямуванням, висвітлює специфіку усної та писемної форм
їх реалізації. Характеристика усного професійного мовлення пов’язана з виділення основних
орфоепічних та акцентуаційних правил, видів, форм і жанрів усного професійного мовлення.
Аналіз особливостей писемного професійного мовлення пов’язаний з визначенням змісту,
структури, порядку складання та оформлення різних видів наукових робіт, документів,
використання яких зумовлено науковою та навчальною роботою студентів і їхньою
майбутньою професійною діяльністю.
Зміст і структура навчальної програми з дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» узгоджується з навчальними планами різних напрямів підготовки студентів
другого і третього років навчання.
Мета навчальної дисципліни:
– ознайомити з особливостями реалізації системи і структури сучасної української
літературної мови в різних видах і жанрах усного та писемного професійного мовлення;
– сформувати засобами української мови лінгвістичну основу для виконання
професійної 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 професійної мови;
– підвищити загальний рівень культури українського мовлення студентів.
У результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
- специфіку усного українського професійного мовленя та елементи риторики;
- особливості лексики, фразеології, граматичних засобів української мови за
фаховим спрямуванням;
- типи лексикографічних праць, специфіку фахових словників;
- норми сучасної української літературної мови та особливості їх реалізації в
системі усного та писемного фахового мовлення;
- правила мовленнєвого етикету.
вміти:
- використовувати знання орфоепічних та акцентуаційних правил, риторичних
законів для реалізації різних жанрів усного професійного мовлення;
- характеризувати словниковий склад української літературної мови, уживати
лексичні засоби, фразеологічні одиниці у фаховому мовленні;
- виявляти специфіку морфологічних форм та синтаксичних конструкцій
української мови за фаховим спрямуванням;
- використовувати лексикографічні джерела української мови відповідно до потреб
професійного спілкування;
- творити тексти в межах різних видів і жанрів усного та писемного фахового
українського мовлення;
- дотримуватися правил мовленнєвого етикету відповідно до ситуацій та
тональностей фахового спілкування.

Структуру курсу становлять 18 годин лекційних, 52 години практичних занять і 38
годин самостійної роботи студента.
Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів:
1. Вступ. Українська мова за професійним спрямуванням як різновид літературної
мови. Культура усного професійного мовлення, його види і жанри реалізації.
2. Словниковий склад та фразеологія української мови за професійним
спрямуванням.
3. Граматичні особливості української мови за професійним спрямуванням.
Культура писемного фахового мовлення.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Назва змістового модуля
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ВСТУП.
УКРАЇНСЬКА
МОВА
ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ
У
СИСТЕМІ
ЛІТЕРАТУРНОЇ
МОВИ.
КУЛЬТУРА
УСНОГО
ПРОФЕСІЙНОГО
МОВЛЕННЯ, ЙОГО ВИДИ І ЖАНРИ
РЕАЛІЗАЦІЇ
Тема 1. Теоретичні засади курсу „Українська
мова
за
професійним
спрямуванням”.
Функціональні стилі як різновиди літературної
мови.
Мета і завдання курсу „Українська мова за
професійним спрямуванням”, його зміст та
структура. Мовна компетенція як основа
професійного мовлення. Мова як суспільне явище,
функції мови. Поняття національної і державної
мови. З історії становлення та розвитку української
мови. Нормативно-правові засади функціонування
української мови в суспільстві. Українська
літературна мова, її основні ознаки. Функціональні
стилі мови. Науковий та офіційно-діловий стилі як
функціональний вияв фахового мовлення.
Тема 2. Українська мова в аспекті культури
мовлення. Культура усного фахового мовлення.
Культура мови і культура мовлення. Комунікативні
ознаки культури мовлення. Способи підвищення
рівня культури фахового мовлення. Інформативна
та нормативна функції словників. Орфоепічні та
акцентуаційні
норми
усного
професійного
мовлення. Засоби милозвучності української мови.
Інтонаційна виразність усного мовлення, основні
елементи інтонації.
Тема 3. Види, форми і жанри усного фахового
мовлення. Риторичні основи професійної
комунікації.
Публічне і приватне мовлення у професійній
діяльності людини. Форми (монолог, діалог,
полілог) та жанри (доповідь, промова, виступ,
повідомлення, ділова бесіда, телефонна розмова)
усного
фахового
мовлення.
Особливості
професійної комунікації під час перемовин, нарад,

зборів. Невербальні засоби спілкування. Риторичні
вміння і навички – запорука успішного усного
фахового мовлення. Мистецтво оратора. Стратегії
мовної поведінки. Культура ведення спору
(дискусія, полеміка). Український мовленнєвий
етикет у професійній сфері.
Разом модуль 1
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
СЛОВНИКОВИЙ СКЛАД ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ
Тема 4. Вибір слова у мові професійного
спілкування. Лексичні норми української мови
за професійним спрямуванням.
Словниковий
склад
української
літературної мови, загальна характеристика. Слова
іншомовного
походження
у
професійному
мовленні,
особливості
їх
вживання
та
функціонування. Абревіатури у професійному
мовленні. Правила скорочування слів.
Тема 5. Термін у системі фахового мовлення.
Поняття
„термін”,
„номен”,
„професіоналізм”.
Основні
ознаки
терміна.
Термінолексика загальнонаукова, міжгалузева та
спеціальна. Історія формування та шляхи
поповнення
української
наукової
фахової
термінології.
Поняття
про
термінологічний
стандарт. Українська фахова термінографія.
Тема 6. Лексичні і фразеологічні засоби мови
професійного спілкування.
Синоніми,
антоніми
у
професійному
мовленні. Омоніми і пароніми як причина
мовленнєвих помилок. Явище міжмовної омонімії.
Фразеологія української фахової мови. Особливості
використання фразем у системі наукового та
офіційно-ділового стилів мови.
Разом модуль 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ. КУЛЬТУРА ПИСЕМНОГО
ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ

Тема 7. Морфологічні норми української мови за
професійним спрямуванням.
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Іменник. Нормативні аспекти роду, числа та
відмінкових форм іменників.
Прикметник. Місце прикметників різних
лексико-граматичних розрядів (якісні, відносні,
присвійні) у текстах професійного спрямування.
Творення і вживання форм ступенів порівняння
прикметників.
Числівник.
Особливості
словозміни
числівників. Поєднання числівників з іменниками.
Правила подання числівників у фахових текстах.
Займенник. Значення займенників різних
розрядів (особові, зворотний, присвійні, означальні,
питальні,
відносні,
заперечні,
неозначені).
Особливості вживання займенників у процесі
ділового спілкування та в текстах професійного
спрямування.
Дієслово.
Основні
форми
дієслова
(інфінітив, особово-родові форми, дієприкметник,
дієприслівник, форми на -но, -то), їх використання
у професійному мовленні. Специфіка творення та
вживання граматичних форм виду, стану, способу,
часу, особово-родових форм у системі української
мови за професійним спрямуванням.
Тема 8. Синтаксичні особливості української
мови за професійним спрямуванням.
Особливості
синтаксису
професійного
мовлення. Порядок слів у реченні. Однорідні члени
речення. Координація присудка з підметом.
Керування як вид синтаксичного зв’язку. Складні
випадки керування. Функції простого і складного
речення в системі професійного мовлення.
Синонімія синтаксичних конструкцій. Текст як
об’єкт професійного мовлення. Модель і структура
наукового тексту. Редагування тексту професійного
спрямування.
Тема 9. Культура писемного професійного
мовлення. Сучасні ділові папери. Види
наукових робіт
Документ як основний вид офіційноділового мовлення, його функції. Класифікація
документів. Основні реквізити документа, їхня
характеристика. Загальні вимоги до оформлення та
особливості мови ділових паперів. Характеристика

найуживаніших документів.
Різновиди наукових робіт (реферат, наукова
стаття, анотація, курсова, дипломна, магістерська
робота, рецензія, відгук). Правила бібліографічного
опису.
Разом модуль 3
Разом
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3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Тематика лекційних занять
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Вступ.Українська мова за професійним спрямуванням у системі літературної мови.
Культура усного професійного мовлення, його види і жанри реалізації.
Тема 1. Теоретичні засади курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”.
Функціональні стилі як різновиди літературної мови.
Мета і завдання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”, його зміст та
структура. Мовна компетенція як основа професійного мовлення. Мова як суспільне
явище, функції мови. Поняття національної і державної мови. З історії становлення та
розвитку української мови. Нормативно-правові засади функціонування української мови
в суспільстві. Українська літературна мова, її основні ознаки. Функціональні стилі мови.
Науковий та офіційно-діловий стилі як функціональний вияв фахового мовлення.
Тема 2. Українська мова в аспекті культури мовлення. Культура усного фахового
мовлення.
Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення. Способи
підвищення рівня культури фахового мовлення. Інформативна та нормативна функції
словників. Орфоепічні та акцентуаційні норми усного професійного мовлення. Засоби
милозвучності української мови. Інтонаційна виразність усного мовлення, основні
елементи інтонації.
Тема 3. Види, форми і жанри усного фахового мовлення. Риторичні основи
професійної комунікації.
Публічне і приватне мовлення у професійній діяльності людини. Форми (монолог, діалог,
полілог) та жанри (доповідь, промова, виступ, повідомлення, ділова бесіда, телефонна
розмова) усного фахового мовлення. Особливості професійної комунікації під час
перемовин, нарад, зборів. Невербальні засоби спілкування. Риторичні вміння і навички –
запорука успішного усного фахового мовлення. Мистецтво оратора. Стратегії мовної
поведінки. Культура ведення спору (дискусія, полеміка). Український мовленнєвий етикет
у професійній сфері.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Словниковий склад та фразеологія української мови за професійним спрямуванням
Тема 4. Вибір слова у мові професійного спілкування. Лексичні норми української
мови за професійним спрямуванням.
Словниковий склад української літературної мови, загальна характеристика. Слова
іншомовного походження у професійному мовленні, особливості їх вживання та
функціонування. Абревіатури у професійному мовленні. Правила скорочування слів.
Тема 5. Термін у системі фахового мовлення.
Поняття „термін”, „номен”, „професіоналізм”. Основні ознаки терміна.
Термінолексика загальнонаукова, міжгалузева та спеціальна. Історія формування та шляхи

поповнення української наукової фахової термінології. Поняття про термінологічний
стандарт. Українська фахова термінографія.
Тема 6. Лексичні і фразеологічні засоби мови професійного спілкування.
Синоніми, антоніми у професійному мовленні. Омоніми і пароніми як причина
мовленнєвих помилок. Явище міжмовної омонімії. Фразеологія української фахової мови.
Особливості використання фразем у системі наукового та офіційно-ділового стилів мови.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Граматичні особливості української мови за професійним спрямуванням.
Культура писемного фахового мовлення
Тема 7. Морфологічні норми української мови за професійним спрямуванням.
Іменник. Нормативні аспекти роду, числа та відмінкових форм іменників.
Прикметник. Місце прикметників різних лексико-граматичних розрядів (якісні,
відносні, присвійні) у текстах професійного спрямування. Творення і вживання форм
ступенів порівняння прикметників.
Числівник. Особливості словозміни числівників. Поєднання числівників з
іменниками. Правила подання числівників у фахових текстах.
Займенник. Значення займенників різних розрядів (особові, зворотний, присвійні,
означальні, питальні, відносні, заперечні, неозначені). Особливості вживання займенників
у процесі ділового спілкування та в текстах професійного спрямування.
Дієслово. Основні форми дієслова (інфінітив, особово-родові форми,
дієприкметник, дієприслівник, форми на -но, -то), їх використання у професійному
мовленні. Специфіка творення та вживання граматичних форм виду, стану, способу, часу,
особово-родових форм у системі української мови за професійним спрямуванням.
Тема 8. Синтаксичні особливості української мови за професійним спрямуванням.
Особливості синтаксису професійного мовлення. Порядок слів у реченні. Однорідні
члени речення. Координація присудка з підметом. Керування як вид синтаксичного
зв’язку. Складні випадки керування. Функції простого і складного речення в системі
професійного мовлення. Синонімія синтаксичних конструкцій. Текст як об’єкт
професійного мовлення. Модель і структура наукового тексту. Редагування тексту
професійного спрямування.
Тема 9. Культура писемного професійного мовлення. Сучасні ділові папери. Види
наукових робіт
Документ як основний вид офіційно-ділового мовлення, його функції.
Класифікація документів. Основні реквізити документа, їхня характеристика. Загальні
вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів. Характеристика
найуживаніших документів.
Різновиди наукових робіт (реферат, наукова стаття, анотація, курсова, дипломна,
магістерська робота, рецензія, відгук). Правила бібліографічного опису.

4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
Семестр 3, 4, 5
Поточне тестування та самостійна робота
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