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Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови НТУ «ХПІ». Досвід роботи - 31 рік. Автор понад 40 

наукових та навчально-методичних публікацій. Провідний 

викладач з дисципліни: «Українська мова (професійного 
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Кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

років. Автор понад 70 

наукових та навчально-методичних публікацій

мова  

(професійного спрямування)»,  «Мова професі

 

Загальна інформація про курс 

Анотація 
Вивчення дисципліни передбачає оволодіння студентами професійним мовленням, особливостями науково-технічного перекладання та редагуван

фаховою лексикою, опанування нормами сучасної української літературної мови, її функціональними стилями та особливостями мовленнєвої діяль

Цілі курсу 
− сформувати в майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані вміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою у фах

−  виробити навички оптимальної мовленнєвої поведінки в професійній діяльності 

Формат  Практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Семестр 1 

Обсяг (кредити) / Тип 

курсу (обов’язковий / 

вибірковий) 

3 / 

Обов’язковий 
Лекції (години) 0 Практичні заняття (години) 32 

Програмні 

компетентності 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Результати навчання Методи викладання та навчання Форм



(поточне оцінювання CA

ПРН 2 Володіти культурою мислення, 

технологією освоєння соціального 

досвіду на рівні, необхідному для 

професійної діяльності. 

- виклад нового навчального матеріалу; пояснення; бесіда (вступна, 
репродуктивна, евристична, контрольна);  
- таблиці, схеми, роздаткові матеріали, робота з навчальними посібниками;  
- виконання  вправ і письмових завдань, перекладання та редагування 
фахових текстів;  
- репродуктивні та проблемно-пошукові методи; 
- пізнавальні ігри, навчальні дискусії та диспути, аналіз ситуацій у 
професійній діяльності тощо. 

Оцінювання знань на практичних заняттях, перевірк
опитування, тестування (CAS); іспит у формі виконан

 

ПРН 5 Розробляти тексти та документи з 

питань професійної діяльності, 

спілкуватися українською професійною 

мовою; читати й розуміти фахову 

іншомовну літературу, використовуючи її 

у соціальній і професійній сферах; 

демонструвати культуру мислення та 

виявляти навички щодо організації 

культурного діалогу на рівні, 

необхідному для професійної діяльності. 

- виклад нового навчального матеріалу; пояснення; бесіда (вступна, 
репродуктивна, евристична, контрольна);  
- таблиці, схеми, роздаткові матеріали, робота з навчальними посібниками;  
- виконання  вправ і письмових завдань, перекладання та редагування 
фахових текстів;  
- репродуктивні та проблемно-пошукові методи; 
- пізнавальні ігри, навчальні дискусії та диспути, аналіз ситуацій у 
професійній діяльності тощо. 

Оцінювання знань на практичних заняттях, перевірк
опитування, тестування (CAS); іспит у формі виконан
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
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0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Нарахування балів 

100% підсумкове оц

(72%). 

28% іспит: відповіді 

завдань 

72% поточне оцінюв

• 42% контроль на пр

• 30% контрольні ро

Політика курсу 
Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності студентам необхідно буде виконати всі 
практичних заняттях вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних матеріалів для продуктивних дискусій під час заняття
строків. 

Структура та зміст курсу 

Лекція 1  Практичне 

заняття 1-2 

Змістовий Модуль 1.  

Наукове і ділове спілкування як 

складники фахової діяльності.  ст
ій
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т Ознайомлення з особливостями мовної політики в Україні, системою 

стилів української літературної мови, її характеристикою.  

Вивчення стандартних зворотів наукового стилю. 



Тема 1. Державна мова – мова 

професійного спілкування.  

Тема 2. Наукова література як 

основне джерело фахових знань.  

Лекція 2  Практичне 

заняття 3-5 

Тема 3. Письмова репрезентація 

результатів наукових досліджень.  

Тема 4. Правила оформлення 

наукових праць.  

Тема 5. Теоретичні засади 

діловодства.  

Оформлення наукових праць (стаття, тези, рецензія), цитат і посилань 

(покликань), розділові знаки в реченнях із цитатами. 

Укладання заяви, ознайомлення з класифікацією документів,  

мовними кліше офіційно-ділового стилю.  

Лекція 3  Практичне 

заняття 6-7 

Тема 6. Правила укладання 

ділових паперів.  

Тема 7. Нормативність фахового 

мовлення.  

Укладання пояснювальної записки. 

Вивчення норм української літературної мови 

Лекція 4  Практичне 

заняття 8-9 

Модульний контроль №1. 

Змістовий модуль 2. 

Основи термінологічної та 

лінгвістичної підготовки фахівця  

Тема 1. Теоретичні засади 

термінознавства.  

Вивчення номенклатурних назв і професіоналізмів, зв’язків 

термінознавства з іншими науковими дисциплінами.  

Лекція 5  Практичне 

заняття 10-

11 

Тема 2. Шляхи виникнення нових 

термінів.  

Тема 3. Термінологічне 

планування в Україні.  

Вивчення правопису термінів іншомовного походження.  

Опанування 50 фаховими термінами з дефініціями.  

Лекція 6  Практичне 

заняття 12-

13 

Тема 4. Теоретичні питання 

перекладознавства. 

Тема 5. Словники у професійному 

мовленні. 

 

Опрацювання способів перекладання (транскодування, калькування, 

описове перекладання). 

Вивчення особливостей творення й уживання назв осіб за родом 

діяльності (професією, посадою, званням), назв знарядь праці, пристроїв, 

деталей.  

Лекція 7  Практичне 

заняття 14-

15 

Тема 6. Граматичні труднощі 

перекладання термінів. 

Тема 7. Граматичні труднощі 

вживання термінів і 

загальновживаних слів у наукових 

текстах. 

Ознайомлення з особливостями перекладання термінів, редагування 

науково-технічних текстів. 

Опрацювання вживання прикметників й займенників в наукових і ділових 

текстах, дієслівних форм у мовленні фахівця. Вивчення способів 

 вираження наказу. 

Лекція 8  Практичне 

заняття 16  

Модульний контроль №2. 
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укладання ділових паперів» / уклад. Снігурова І.І., Писарська Н.В., 

Бєлова К.В., Дяченко О.В. − Харків: НТУ «ХПІ», 2020.– 33 с. 
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Норми  академічної  етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу «Українська мова (професійного спрямування)» 

 


