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Семестр: 2 семестр 

Форма навчання: денна. 

 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 
Особливості курсу: практичні та семінарські роботи. 

Обсяг курсу: 3,0 кредити ЄКТС (90 годин), в тому числі: практичні та 

семінарські заняття – 32 год., самостійна робота студента – 28 год., підготовка 

до іспиту – 30 год. 

Результати навчання: 

• вміти користуватися українським правописом, словниками різних типів, 

довідниками, застосовувати набуті знання мовних норм на практиці; 

• вміти здійснювати структурно-стилістичний аналіз і коригувати тексти 

відповідно до норм української літературної мови, застосовувати українську 

термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних ситуаціях 

професійної діяльності; 

• володіти культурною діалогічною та полілогічного мовлення, правильно 

використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, 

влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у 

професійній діяльності; 

• вміти перекладати тексти українською мовою, використовуючи словники, 

укладати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що 

репрезентують їхню специфіку, дотримуватися мовного етикету відповідно до 

обставин, за яких відбувається спілкування; 

• вміти послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою 

допоміжною літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної 

культури; 

• знати теоретичні засади нормативності української літературної мови, фахову 

термінологію, основні правила оформлення найважливіших ділових паперів, 

складні випадки правопису для укладання документів та офіційно-ділову 

лексику. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 

пререквізити: 

• Українська мова (шкільний курс); 

• Українська література; 

• Правознавство; 
• Історія України; 

кореквізити: 
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• Науково-дослідне стажування; 

• Курсове та дипломне проектування. 

Короткий зміст навчальної програми: 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формування у студентів 

цілісної системи мовних знань, що передбачає вироблення навичок 

комунікативного професійного мовлення, оволодіння мовними засобами різних 

рівнів для забезпечення фахової досконалості мови. 

Короткий зміст практичних та семінарських занять: 

Державна мова України: система норм і стилів. Основні вимоги до укладання 

ділових паперів. Документи щодо особового складу і довідково-інформаційні 

документи. Обліково-фінансові та господарсько-договірні документи. 

Організаційно-розпорядчі документи. Лексичні та синтаксичні особливості 

офіційно-ділового стилю фахової документації. Тематичні особливості частини 

мови у ділових паперах. Усна фахова комунікація: різновид й особливості, 

атрибути. Галузева прес-конференція. Організація професійного спілкування. 

Культура усного ділового спілкування: загальні риси. Науково-дослідницька 

діяльність студента: форми і види. Проведення науково-практичної конференції 

«Сучасні проблеми українського термінознавства». 

Рекомендована література: 

1. Абраїмова Т.В. Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної 

роботи, практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)/ Т.В.Абраїмова, Н.В.Нікуліна. – Харків: Видавництво ХНАДУ, 

2005.-43 с. 

2. Абраїмова Т.В. завдання до самостійної роботи і практичних занять з 

дисципліни «Ділова українська мова» для студентів усіх спеціальностей / 

Т.В.Абраїмова. - Харків: 2003, - 47 с. 

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Б.Бабич. – Львів, 1990. 

4. Бадєєва Л.І. та ін. Тестовий контороль з дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» (за вимогами кредитно-модульной 

системи)/Л.І.Бвдєєва, Н.В.Нікуліна, Н.П.Книшенко. – Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2009. – 25 с. 

5. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови / 

Н.В.Ботвина. – Київ, 1998. 

6. Вовк А. Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УРСР // 

Сучасність. – Мюнхен, 1979. – Ч. 7-8. – С 87-95. 

7. Гурвич С.С. Основи риторики / С.С.Гурвич, В.Ф.Погорелко, М.А.Герман. – 

Київ, 1988. 

 

Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

Методи і критерії оцінювання: 
• поточний контроль: тестовий контроль, реферат, усна відповідь, підсумкова 

контрольна робота; 

• підсумковий контроль (іспит): письмова та усна форма. 
Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

склали тестові завдання та виконали підсумкову контрольну роботу. 


