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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Курс «Українська мова за професійним спрямуванням» -  одна 

з дисциплін гуманітарного циклу. Вона передбачає ознайомлення із різними видами 
ділових документів, набуття студентами навичок їх укладання, засвоєння етикету 
ділової кореспонденції.

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з мовним законодавством 
України, вивчення норм української літературної мови (орфографічних, 
пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у 
професійному спілкуванні, правил складання професійних документів, з’ясування 
особливостей усного професійного мовлення, особливостей використання лексики і 
фразеології в професійному спілкуванні, засвоєння відомостей про терміни, 
професіоналізми, номенклатурні назви, опанування основ науково-технічного 
перекладу.

Метою 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.

Завданням вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» 
є: забезпечення послідовного і цілісного вивчення курсу, використовувати для 
цього всі види навчальних занять (лекції, практичні заняття, самостійну роботу).

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

С п е ц іа л ь н іс т ь З а г а л ь н і к о м п е т е н т н о с т і (З К )
С п е ц іа л ь н і (ф а х о в і)  

к о м п е т е н т н о с т і (Ф К )
Р е зу л ь т а т и  н а в ч а н н я  

(Р Н )

131 «Прикладна 
механіка»

ЗК1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу і синтезу.

ФК1. Здатність аналізу 
матеріалів, конструкцій

РН1. Вибирати та 
застосовувати для
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ЗК5. Здатність працювати в команді та процесів на основі 
законів, теорій та 
методів математики, 
природничих наук і 
прикладної механіки. 
ФК6. Здатність
виконувати технічні 
вимірювання, 
одержувати, 
аналізувати та
критично оцінювати 
результати вимірювань. 
ФК15. Здатність
застосовувати в
проектній діяльності 
сучасні уявлення про 
формування процесу 
дизайнпроектування, 
головні проектні етапи 
та методики виконання 
їх складових, що 
забезпечують 
послідовне та якісне 
виконання проекту.

розв’язання задач
прикладної механіки 
придатні математичні 
методи.
РН5. Виконувати
геометричне
моделювання деталей, 
механізмів і конструкцій 
у вигляді просторових 
моделей і проекційних 
зображень та
оформлювати результат у 
виді технічних і робочих 
креслеників
РН7. Застосовувати 
нормативні та довідкові 
дані для контролю 
відповідності технічної 
документації, виробів і 
технологій стандартам, 
технічним умовам та 
іншим нормативним 
документам.
РН17 Мати сучасні 
уявлення про засоби 
професійного 
дизайнерського 
мислення, яке поєднує 
сукупність важливих 
якостей образності,
системності, креативності 
та інноваційності;
обирати доцільний та 
відповідний
поставленому завданню 
метод проектування.
РН18 Системно мислити, 
розробляти, формувати та 
проводити основні етапи 
проекту.
РН19 Комплексно
застосовувати теоретичні 
знання та практичні 
навички для оволодіння 
основами теорії та 
методів проектування та 
дослідження об’єктів 
дизайну.
РН21 Впроваджувати 
сучасні уявлення про 
формування процесу 
дизайн-проектування, 
головні проектні етапи та 
методики виконання їх 
складових, що
забезпечують послідовне 
та якісне виконання 
проекту.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Державна мова -  мова професійного спілкування. Стилі мови
2. Основи культури української мови
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3. Етикет ділової людини
4. Спілкування як інструмент професійної діяльності
5. Риторика і мистецтво презентації
6. Культура усного фахового спілкування
7. Форми колективного обговорення професійних проблем
8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.
9. Документація з кадрово-контрактних питань
10. Довідково-інформаційні, обліково-фінансові та розпорядчі документи. 

Розпорядчі документи -  спосіб оперативного керівництва
11. Етикет ділового листування
12. Українська термінологія в професійному спілкуванні
13. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
14. Основи науково-технічного перекладу

Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Державна мова -  мова професійного спілкування. Стилі мови
2. Основи культури української мови
3. Етикет ділової людини
4. Спілкування як інструмент професійної діяльності
5. Риторика і мистецтво презентації
6. Культура усного фахового спілкування
7. Форми колективного обговорення професійних проблем
8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.
9. Документація з кадрово-контрактних питань
10. Довідково-інформаційні, обліково-фінансові та розпорядчі документи. 

Розпорядчі документи -  спосіб оперативного керівництва
11. Етикет ділового листування
12. Українська термінологія в професійному спілкуванні
13. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
14. Основи науково-технічного перекладу

Політика курсу
Політика щодо відвідування занять. Здобувані повинні відвідають лекційні й 

практичні заняття. За об’єктивних причин, за погодженням із керівником закладу, 
навчання може здійснюватись в он-лайн формі. Усі види робіт треба виконувати
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своєчасно, згідно з календарним планом. Пропущені заняття необхідно 
відпрацювати до ПМК. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин.

Політика щодо поведінки на заняттях. Під час практичних занять 
створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи у 
колективі. На заняттях необхідно дотриматись правил роботи у групі: шанобливо 
ставитись до поглядів колег, підтримувати дружню співпрацю та взаємодопомогу, 
працювати у команді.

Політика щодо оцінювання. На заняттях вітаються прояви творчості, 
креативності та індивідуальний підхід. При оцінюванні враховується активність 
здобувачів на заняттях, теоретична підготовка, виконання практичних завдань та 
завдань для самостійної роботи. При відповідях та виконанні завдань вітається 
творчість, креативність, індивідуальний підхід.

Політика щодо академічної доброчесності: При виконанні всіх завдань і 
видів контролю курсу треба дотримуватись академічної доброчесності.
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