
 

 

Опис дисципліни _                   _  
Шифр 

________________Культура фахового мовлення___________________  
назва дисципліни 

Загальнi характеристики дисциплiни Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i 

форми контролю 

Галузь знань   

(шифр, назва)                             01 Освіта 

Кiлькiсть кредитiв – 3 ЄКТС  Методи навчання 

 

Лекції, практичні 

заняття 

Спецiальнiсть 

(код, назва)    014 Середня освіта (Здоров’я 

людини) 

Загальна кiлькiсть годин – 90  

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 
(бакалавр/магiстр) 

Бакалавр ) 

Лекцiї: 

10 6 

Практичні  заняття: 

Статус дисципліни 

(нормативна/вибiркова)            вибіркова 

24 10 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за навчальним 

планом             4 (2019) 

- - Форми поточного 

контролю 

Модульні і підсумкова 

контрольні роботи 

Індивiдуальна робота: 

Семестр                  

  8 сем. 

- - 

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:  2год./тижд.  34 годин 

- самостiйна робота           56 години 

56 74 Форма пiдсумкового 

контролю 

 

Залік (звичайний) 

у 8 сем. 

Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання  –    українська   

1 / 1,5 

 

Передумови навчання  –  Українська мова 

за професійним спрямуванням 

Мета і завдання навчальної дисципліни – удосконалювати вміння викладати думки 

дотримуючись усіх якостей мовлення. Основними завданнями є сформувати: розуміння культури 

фахового мовлення як сукупності знань і навичок, які б забезпечували уміння правильно, точно і 

виразно передавати свої думки засобами мови; дотримання норм сучасної української літературної 

мови; уміння знаходити і вибирати точні, дохідливі, доречні, правильні мовні засоби для вираження 

своїх думок і висловлювань; формувати основи дослідницької роботи. 

Програма навчальної дисципліни: Нормативно-стильові основи культури фахового мовлення. 

Спілкування як вид соціальної взаємодії та як інструмент професійної діяльності. Вибір мовних 

одиниць у мовленні.  Усна й писемна мова. Стильові різновиди української мови. Культура наукового 

мовлення. Дослідницька робота. Джерельна база. Бібліографія. Цитування. Посилання. 

Бібліографія:  1. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення: навч. посібн. – 

Х.: «ОВС», 2002. 2. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: навч. посібн. – 

К.: Видавничий центр «Академія», 2007. 3. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова 

думка, 1976. 4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – К., 2008. 5. Українська мова за 

професійним спрямування: теорія і практика / Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко (Електронний посібник). – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. (електронний посібник – bohdan-books.com) – 424с. 

6. Українська мова за професійним спрямуванням: теорія і практика: навч.посібн. / Л. П. Литвин, 

Г. В. Семеренко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,  2016. – 424 с. 

Методичне забезпечення: студенти забезпечуються конспектами лекцій з проблемних питань 

курсу, авторськими посібниками. 

Реєстрація на навчальну дисципліну – вибіркова. 

Зауваження: для вивчення навчальної дисципліни необхідні знання з курсу «Українська мова за 

професійним спрямуванням». 

Лектор: Семеренко Ганна Василівна, професор, кандидат філологічних наук. 

Факультет: педагогіки і психології (кафедра української мови та методики навчання) 

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, телефон: 484-40-06 (деканат). 

 


