
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 

 

Тип дисципліни Обов’язкова 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Четвертий  

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається 

дисципліна 

Денна 

 

Результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати 

понятійний апарат; застосовувати норми сучасної української літературної мови у практиці 

мовленнєвої діяльності; створювати тексти залежно від комунікативної мети; дотримуватися 

чинних стандартів при оформленні результатів наукових студій; постійно піклуватися про 

підвищення власного рівня мовленнєвої культури; уміти оформляти необхідні службові 

документи; володіти засобами милозвучності української мови. 

Зміст навчальної дисципліни: Мова як суспільне явище. Структура і типологія мов. Історія 

мови і письма. Стильові різновиди української мови. Науковий, офіційно-діловий і 

публіцистичний стилі. Проблеми фахової термінології. Норми сучасної української 

літературної мови. Культура усного та писемного мовлення. Фонетичні, лексичні, 

фразеологічні та граматичні засоби мови в різностильових текстах. Мова як основа 

формування націоцентричного світогляду особистості 

Пререквізити: вихідна. 

Кореквізити: Художнє проєктування дизайн-об’єктів, Технічне проєктування дизайн-

об’єктів. Дипломна робота 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 18 год., практичні заняття – 56 год., самостійна 

робота – 66 год., разом – 120 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання та 

візуалізації); практичні заняття (з використанням інформаційних технологій, тренінгів, 

практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, письмові завдання, 

поточний письмовий контроль, контрольна робота. 

 

Вид семестрового контролю: залік – 4 семестр. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Шевчук С.В. Українська мова за професійним прямуванням : підручник / С.В. Шевчук, 

І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с. 

2. Українська мова у діловому спілкуванні : навч. посібник  / І.Г. Гопанчук, С.Ю. 

Шашенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 196 с. 

3. Торчинський М.М. Культура наукової мови: навч. посібник / М.М. Торчинський. – 

Хмельницький : ХНУ, 2012. – 264 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua. 

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

Викладачі: кафедри словʼянської філології та кафедри української філології 

https://msn.khnu.km.ua/
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

