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Опис навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти фахового передвищого рівня, галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові
технології».
Обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» відводиться 90 годин 3 кредита ЄКТС.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» є мова як соціально-культурний феномен і засіб спілкування, зокрема у
професійній сфері, тому велика увага під час вивчення всіх тем приділяється засвоєнню мовних
стереотипів комунікацій певного фаху.
Передумови вивчення навчальної дисципліни: «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» є оволодіння фаховими компетентностями, що сформувалися у здобувачів освіти
при вивченні таких навчальних дисциплін, як українська мова, історія України та ін., які можна
віднести до соціально-гуманітарних.
Міждисциплінарні зв’язки: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» тісно
переплітається з дисциплінами, якими оволодівають здобувачі освіти за освітньо-професійною
програмою, а саме: культурологія, діловодство, етика ділового спілкування.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» є: формування національно-мовної особистості, ознайомлення студентів з нормами
сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та
оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник
термінологічною, фаховою лексикою, підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців,
формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати
комунікативні здібності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» є підвищення загальномовного рівня майбутніх фахівців, формування практичних
навичок ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвиток комунікативних здібностей.
Компетентності та очікувані результати навчання
Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» забезпечує
набуття здобувачами освіти таких компетентностей: загальних: здатність здійснювати
комунікативну діяльність, володіти українською та іноземною мовами на рівні професійного та
побутового спілкування (ЗК1), здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадською
свідомістю (ЗК 9).
Очікувані результати навчання: передбачувані результати вивчення навчальної
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» мають стати складниками таких
програмованих результатів навчання: показати володіння усною та письмовою діловою
комунікацією українською, іноземними мовами для спілкування у професійній та соціальнокультурній сферах, володіння фаховою термінологією іноземними мовами (ПРН 3).
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Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Модуль 1 Культура професійного мовлення
Тема 1.1 Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної
мови. Мова і професія
Мова і мовлення. Літературна мова. Ознаки і функції літературної мови. Мовна норма. Типи
мовних норм. Функціональний стиль. Стилі мови і типи мовлення. Культура мови. Культура
мовлення. Етика ділового спілкування. Мовленнєвий етикет. Специфіка мовлення фахівця.
Модуль 2 Нормативність і правильність мовлення
Тема 2.1 Лексичні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української мови в
професійному спілкуванні
Лексичні мовні норми у професійному мовленні. Словники, типи словників. Лексичний склад
сучасної української літературної мови. Однозначні і багатозначні слова. Групи слів за значенням.
Синоніми. Антоніми. Пароніми. Омоніми. Складні випадки слововживання. Групи слів за
походженням. Групи слів за вживанням. Групи слів за активністю вживання. Терміни і професійна
лексика. Терміни і номенклатура. Фразеологія. Фразеологізми і кліше.
Морфологічні мовні норми у професійному мовленні. Особливості функціонування
морфологічних мовних норм у професійних документах. Частини мови. Самостійні частини мови.
Службові частини мови.
Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні. Словосполучення
і речення. Типи речень. Складне синтаксичне ціле. Пунктуація простого та складного речень.
Модуль 3 Правила складання професійних документів
Тема 3.1 Загальні вимоги до складання і оформлення професійних документів
Документ, види документів та їх класифікація. Документи щодо особового складу. Укладання
документів щодо особового складу (резюме, заява, автобіографія). Текстове оформлення довідковоінформаційних документів (службова записка, лист). Особливості складання організаційних
документів (інструкція).
Засоби діагностики результатів навчання, методи їх демонстрування
Засоби діагностики результатів навчання включають: виступ з основних питань, доповнення,
запитання до виступаючого, рецензія на виступ, усна наукова доповідь, презентація результатів
виконаних завдань та досліджень, участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття
(круглих столах, ділових іграх тощо), аналіз джерельної і монографічної літератури, письмові
завдання (тестові, контрольні, підсумкові модульні, індивідуальні творчі роботи тощо), реферат, есе
(письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).
Форма підсумкового контролю - екзамен
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