
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Кафедра української мови 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” 

2021 – 2022 н. р. 

 

Анотація дисципліни: аналізуються теоретичні засади нормативності української 

літературної мови; формується чітке і правильне розуміння ролі державної мови у 

професійній діяльності; виробляються навички правильного використання різних мовних 

засобів залежно від сфери й мети спілкування, навички складання ділових паперів; 

формуються навички оперування фаховою термінологією, редагування та коригування 

текстів. 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма –  Економічна кібернетика 

 Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. 

Статус дисципліни – нормативна.  

Факультет Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій, кафедра економіки та менеджменту  

Кафедра української мови 

Курс – ІІ; семестр – ІІІ; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: практичні заняття. 

Методи навчання: інтерактивні методи, метод інформаційно-комунікативних технологій, 

пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод e-learning. 

Форма навчання: денна. 
Лінк на дисципліну – http:// dspu. edu.ua/sgf/?page_id=536 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна 2 3 90(3) 30 - – 30 - 60 – + – 

 

2. Викладач 

Легка Леся Іванівна 

E-mail: lesya.lehka@gmail.com 

Тел.: 0974625444 

доцент кафедри української мови, кандидат філологічних 

наук 

mailto:lesya.lehka@gmail.com


3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання: 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 мовному рівні. 
Загальні компетентності:  

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,  

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 Навички міжособистісної взаємодії. 
 

Фахові компетентності:  

 Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами. 

 Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової 

інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 
 

Програмні результати навчання: 

  Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 

макроекономіки. 

 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 

 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні 

та соціальні показники. 

Пререквізити дисципліни. Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні 

навчальні дисципліни. 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання та вміння будуть використані при вивченні 

навчальних дисциплін: «Статистика»; «Облік та аудит». 
 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни. Предмет, мета і завдання курсу „Українська 

мова (за професійним спрямуванням)”. Роль мови у суспільному житті. Мова та мовлення. 

Функції мови. Мовні норми та їх суспільне значення. Функціональні стилі сучасної 

української літературної мови. Офіційно-діловий стиль. Документ як основний вид 

писемного ділового мовлення. Загальні вимоги до оформлення ділових паперів. Науковий 

стиль і його використання у професійній сфері. Лексичні норми мови професійного 

спілкування. Терміни. Професійна лексика. Фразеологія та лексикографія. Чужомовні слова. 

Вимоги до використання слів іншомовного походження у мові професійного спілкування. 

Граматичні норми. Вибір граматичних норм. Граматична правильність як ознака культури 

усного та писемного професійного спілкування. Синтаксичні норми мови професійного 

спілкування. Мовленнєва культура – найважливіша особливість професійного спілкування. 

 

Тематика практичних занять. 

1. Предмет, мета і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

2. Роль мови у суспільному житті. 

3. Мова і мовлення. Мовні норми та їх суспільне значення. 

4. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. 

5. Офіційно-діловий стиль. 

6. Документ. Загальні вимоги до оформлення ділових паперів. 

7. Науковий стиль і його використання. 

8. Лексичні норми мови професійного спілкування. 

9. Терміни. Професійна лексика. 

10. Фразеологія та лексикографія. 

11. Чужомовні слова. Вимоги до використання слів іншомовного походження у мові 



професійного спілкування. 

12. Граматичні норми. Вибір граматичних норм. 
13. Граматична правильність як ознака культури усного та писемного професійного 
спілкування. 

14. Синтаксичні норми мови професійного спілкування. 

15. Мовленнєва культура – найважливіша особливість професійного спілкування. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Згідно з розкладом. 

6. Інформація про консультації 

Навчальним планом не передбачено проведення консультацій. 

7. Система оцінювання 

Види контролю – виступи на практичних заняттях, контрольна робота, виконання 

індивідуального завдання, співбесіда з викладачем. 

Методи контролю – усний, письмовий. 

Видами атестації з навчальної дисципліни є: усні відповіді за темами практичних 

занять, контрольна робота, індивідуальне завдання, співбесіда з викладачем. Відповідь на 

практичному занятті оцінюється у 5 балів. Кількість балів, що виставляється за практичне 

заняття включає: усне опитування студентів; знання теоретичного матеріалу з попередніх 

тем. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Види робіт Семестр ΙІІ 

Контрольна робота 30 

Індивідуальне завдання 10 

Усні відповіді на заняттях 30 

Співбесіда з викладачем 30 

Всього 100 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях здійснюється у чотирибальній 

шкалі ("2", "3", "4", "5"). В кінці семестру на основі оцінок визначається бал за формулою: 
A 
 

K 
  

n   5 , де А  сума усіх поточних оціно\к за чотирибальною шкалою, набраних на 

семінарських заняттях (включаючи оцінки "2"), n  кількість цих оцінок, К  максимальна 

кількість балів, що відводяться на цей вид роботи. Якщо середня оцінка за семінарські 

заняття менша за 2,5, то кількість балів, які отримав студент на підставі оцінок за семінарські 

заняття дорівнює нулю. Мінімальна кількість виступів на семінарських заняттях – 2. Якщо n 

менше 2, то кількість балів буде 0. Індивідуальне завдання готується протягом семестру і 

захищається в кінці семестру. Мета – поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 

студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Обсяг 

– не менше 100 слів-термінів. Структура індивідуального завдання: вступ, слова-терміни та 

пояснення їх значень, список використаних джерел. 

Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, 

поставленого керівником перед студентом – 6 балів, рівень самостійності написання роботи 

– 2 бали, якість мовного оформлення та якість бібліографічного опису – 2 бали. 

Семестрова підсумкова оцінка у семестрі визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи. 

Залік за талоном № 2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

8. Питання до заліку 

1. Предмет, мета і завдання курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”. 

2. Роль мови у суспільному житті. 

3. Основні функції мови. 

4. Українська мова у світі. Державна мова – мова професійного спілкування. Мовна політика 

в Україні. 

5. Поняття мови і мовлення. Мовна норма. Типи мовних норм. 

6. Поняття стилю. Загальна характеристика стилів мови і мовлення. 

7. Розмовний і художній стиль, стильові риси, функції, жанри реалізації. 



8. Публіцистичний і науковий стилі (підстилі, жанри). Мовні засоби, сфера спілкування. 

9. Науковий стиль і його використання. 

10. Офіційно-діловий стиль: найважливіші риси, основні ознаки, жанри проявлення. 

11. Документ – основний вид офіційно-ділового стилю. Функції документа. 

12. Класифікація документів. 

13. Реквізити, оформлення тексту. Бланк. Штамп. Формуляр. 
14. Правила складання бібліографічного опису. 

15. Складноскорочені слова й абревіатури. 

16. Загальна характеристика наукового стилю. Мовні особливості наукового стилю. 

Правила оформлення наукової роботи (анотація, реферат, рецензія, курсова робота). 

17. Стилістична диференціація української лексики. Іншомовні слова у професійному 

мовленні. 

18. Неологізми та архаїзми в професійній мові студентів. 
19. Місце термінів у мові за професійним спрямуванням, термінологія студентів. 

Терміни, їх ознаки. Загальнонаукові та вузькоспеціальні терміни. 

20. Професійна лексика. Книжні слова. Канцеляризми. 

21. Фразеологізми як стійкі словосполучення, їх особливості. Джерела походження 

фразеологізмів. Фразеологія у професійному спілкуванні. 

22. Лексикографія, типи словників. Структура словникової статті. 
23. Основні причини засвоєння іншомовних слів. Ознаки іншомовних слів. Варваризми в 

українському мовленні. 

24. Граматичні форми іменника у професійному мовленні. 

25. Прикметник у професійному мовленні. 

26. Записи цифрової інформації у професійному мовленні. 

27. Граматичні форми займенника у професійному мовленні. 

28. Форми дієслова у професійному мовленні. 

29. Прямий і непрямий порядок слів у реченні. 

30. Розщеплення присудка. 

31. Узгодження присудка з підметом. 

32. Складні випадки керування. 

33. Вибір прийменника. 

34. Однорідні члени речення. 

35. Мовленнєва діяльність як один із основних видів діяльності людини. Основні 

комунікативні ознаки культури мовлення (правильтність, точність, логічність, багатство, 

чистота, доречність, достатність). 

36. Професійна мовнокомунікативна компетентність. Шляхи підвищення професійної 

культури мовлення. 

 

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 
передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 
академічний плагіат– оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат– оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 



фабрикація– вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація– свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 
освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування– виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

обман– надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

хабарництво– надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

а) основна література: 

1. Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 254с. 

2. Баранська Л. С., Прокопович Л. С. Практикум з української мови за професійним 
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