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Загальний опис навчальної дисципліни
Аідотація курсу. Мова -  це один із чинників національної самоідентифікації 

та державотворення в України. У добу творення незалежної держави та у зв’язку із 
закріпленням статусу української мови як державної, питання культури мовлення в 
Україні набувають особливої ваги. Недосконале знання норм сучасної української 
мови, питань етики, ділового спілкування спричиняє значну кількість типових 
помилок, знижує загальний рівень культури мовлення.

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» спрямована на 
підвищення у студентів рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, 
комунікативної компетентності, опануванні навичок публічних виступів і культури 
щоденного спілкування. Практичне оволодіння основами офіційно-ділового, 
наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне 
спілкування на належному мовному рівні.

Мета курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, 
комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами 
офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить 
професійне спілкування на належному рівні.

Програма сприятиме активізації та поглибленню знань граматики, лексики, 
фразеології та синтаксису сучасної ділової мови, а також розвиткові та



вдосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового 
стилю в межах сфери професійного спрямування.

Завдання курсу полягає в тому, щоб забезпечити послідовне і цілісне 
вивчення курсу, використовуючи для цього всі види навчальних занять (лекції, 
практичні заняття, самостійну роботу).

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни
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ЗК 4. Здатність 
вчитися і 
оволодівати 
сучасними знаннями 
ЗК 12 Здатність 
спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 
груп різного рівня.

РН 15. Здатність діяти соціально, 
відповідально та свідомо.
РН 16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки
РН 17. Демонструвати навички 
письмової та усної професійної 
комунікації державною мовою, а 
також належного використання 
професійної термінології.



Орієнтовний перелік тем лекцій
Тема 1. Державна мова -  мова професійного спілкування. Стилі мови.
Тема 2. Основи культури української мови.
Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності.
Тема 4. Риторика і мистецтво презентації Поняття про публічний виступ. Його різновиди.
Тема 5. Культура усного фахового спілкування.
Тема 6. Форми колективного обговорення професійних проблем.
Тема 7. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Документація з кадрово- 
контрактних питань.
Тема 8. Довідково-інформаційні, обліково-фінансові та розпорядчі документи.
Тема 9. Етикет ділового листування.
Тема ІО.Українська термінологія та основи науково-технічного перекладу в професійному 
спілкуванні
Тема 11. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.

Орієнтовний перелік тем практичних занять
Тема 1. Державна мова -  мова професійного спілкування
Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови
Тема 3. О снови культури української мови
Тема 4. Мовний, мовленнєвий та спілкувадьний етикет
Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності
Тема 6. Невербальні засоби спілкування
Тема 7. Риторика і мистецтво презентації.
Тема 8. Презентація як різновид публічного мовлення 
Тема 9. Культура усного фахового спілкування 
Тема 10. Співбесіда з роботодавцем
Тема 11. Перемовини, збори, наради як форми колективного обговорення професійних проблем 
Тема 12. Дискусія та форми її організації
Тема 13. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.
Тема 14. Документація з кадрово-контрактних питань 
Тема 15. Довідково-інформаційні, документи 
Тема 16. Обліково-фінансові та розпорядчі документи
Тема 17. Службові листи як головний засіб встановлення офіційних та службових контактів між 
підприєм ствами,
Тема 18. Особливості оформлювання різних типів листів
Тема 19. Українська термінологія в професійному спілкуванні
Тема 20. Основи науково-технічного перекладу в професійному спілкуванні
Тема 21. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
Тема 22. Стаття як самостійний науковий твір. Рецензія. Відгук



Політика курсу
•S Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 
дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
•/ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
■S Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 
освітнього процесу.
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