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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

 
І. Основна мета дисципліни  Підвищення рівня загальномовної підготовки студентів, їх мовної грамотності, комунікативної компетентності, 

практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

OK1 

цикл загальної підготовки 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР2. Володіти основними знаннями загальних та психолого-педагогічних дисциплін та застосовувати їх у професійній діяльності у галузі 

позашкільної освіти. 

ПР8 Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати їх в освітній діяльності. 

ПР11 Вміти брати участь в обговореннях, презентаціях, дискусіях на різних рівнях. 

ПР15 Володіти основами професійної культури, етичних норм та творчої майстерності. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Вступ 

Тема 1. Літературна мова. Норми літературної мови  

Тема 2. Стилі мовлення 

Тема 3. Документ – основний вид ділового мовлення 

Змістовий модуль 2. Писемне ділове спілкування 

Тема 4. Документи щодо особового складу 

Тема 5. Довідково-інформаційні документи 

Тема 6. Обліково-фінансові документи 

Тема 7. Господарсько-договірні документи 

Тема 8. Організаційні та розпорядчі документи 

Змістовий модуль 3. Усне ділове спілкування 

Тема 9. Культура усного ділового спілкування 

Тема 10. Організація та проведення прийомів, зустрічей, бесід, нарад, перемовин 

Тема 11. Мистецтво публічного виступу 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який буде 

забезпечувати викладання 

дисципліни  

Кафедра культури української мови Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка  

НПУ імені М.П.Драгоманова 

Старший викладач кафедри культури української мови, кандидат філологічних наук Виноградова Юлія Борисівна 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 

лекційних – 12 год., практичних – 22 год., самостійної роботи – 56 год. 

Дисципліна викладається у ІІ семестрі 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. К.: А.С.К., 2013. 

2. Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення /Ін-т української мови НАН України. К.: КММ, 2014. 124 с. 

3. Стишов О. А. Динаміка лексичного складу сучасної української мови. Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. Біла Церква: «Авторитет», 2019. 198 с.  

4. Український правопис/ НАН України, Ін-т мовознавства імені О. Потебні, Ін-т укр. мови, Український мовно-інформаційний фонд. К.: Наук. Думка, 2019. 391 с. 

5. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. К.: Алерта, 2017. 696 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: екзамен у ІІ семестрі 

Усне опитування під час аудиторних занять; виступи студентів під час практичних занять, індивідуально-дослідницькі завдання (наукові 

доповіді, статті, есе, реферати або презентації); експрес-контроль (зокрема тести на 5-7 хвилин); виконання письмових завдань, іспит як форма 

підсумкового контролю. 

 

mailto:ylia_vi@ukr.net
mailto:yu.b.vynohradova@npu.edu.ua

