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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням дисципліни 

1. Українська мова (в обсязі шкільної програми) 

  

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення решти загальнонаукових і 

спеціальних  дисциплін, які читаються у ВНЗ.  

 

2. Вимоги до результатів із  дисципліни 

Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 предмет, мету вивчення, ключові поняття й основні завдання курсу; 

 норми сучасної української літературної мови (орфоепічні та акцентологічні, 

лексичні, граматичні, орфографічні, пунктуаційні, стилістичні) у професійному 

мовленні; 

 термінологічну лексику майбутнього фаху; 

 основні вимоги до укладання та оформлення професійних текстів і документів; 

 особливості усного професійного спілкування; 

 основи культури професійного мовлення; 

 етикет ділового й наукового  спілкування. 

 

Вміти: 

 аналізувати й редагувати спеціальні  тексти відповідно до норм сучасної 

української літературної мови; 

 відтворювати й укладати фахові тексти й професійну документацію; 

 застосовувати фахову термінологію у різних комунікативних процесах; 

 користуватися загальномовними та термінологічними словниками; 

 перекладати українською мовою та редагувати фахові тексти різного ступеня 

складності; 

 використовувати вербальні і невербальні засоби у процесі професійного 

спілкування; 

  готуватися до публічного виступу, виступати перед аудиторією; 

 дотримуватися етикету спілкування. 

 

Володіти мовою в усній і письмовій формах  на рівні професійного спілкування.  

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

Українська мова професійного спілкування  в аспекті теорії стилів та культури мовлення 

 Мова як суспільне явище, її функції. Державний статус української мови. 

 Поняття „національна мова”, „літературна мова”. Культура мови і культура 

мовлення.  

 Мовні норми. 

 Поняття про стиль. Основні стилі сучасної української мови. 

Модуль 2 

Вибір  граматичної форми у професійному мовленні. 

 Диференціація української лексики за походженням. 

 Нормативні аспекти граматичних категорій різних частин мови. 

 Синтаксичні норми мови професійного спілкування.   

 Основи української орфографії та пунктуації. 

Модуль 3 

Культура усного професійного мовлення. 



 Усне професійне мовлення: специфіка, форми, вимоги. 

 Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Наукова доповідь. 

 Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 

Модуль 4 

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

 Писемна професійна комунікація, її особливості.  

 Документ, його функції. Класифікація документів. 

 Документація щодо особового складу. 

 Довідково-інформаційні документи. 

 

Модуль 5 

Наукова комунікація як складова фахової діяльності. 

 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. 

 Українська термінологія у професійному спілкуванні. 

 

Модуль 6 

Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. 

 Форми і види перекладу.  

 Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма 

під час перекладу.  

 Переклад термінів.  

 Особливості редагування наукового тексту.  
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