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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Горобець Алла Володимирівна, асистент кафедри української та 

іноземних мов, електронна адреса: allagor1992@gmail.com 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 2 «Українська мова професійного спрямування»  

кількість кредитів ЄКТС – 5; кількість годин – 150 годин, у тому 

числі 58 аудиторних годин, 92 години – самостійна робота; 
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, І семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Українська мова професійного спрямування» належить до нормативної 

навчальної дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної 

підготовки. Під час вивчення дисципліни використовується тематичний зв’язок 

з іншими гуманітарними дисциплінами: історія, психологія, іноземна мова.  

5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Ураховуючи загальнодержавну мовну політику, до системи 

загальнообов’язкових дисциплін введено курс української мови професійного 

спрямування, оскільки успішний фахівець будь-якої галузі повинен уміти 

правильно використовувати у своєму мовленні лексичні, граматичні, 

стилістичні, орфоепічні та пунктуаційні норми відповідно до мети і ситуації 

спілкування. Правильне використання усіх засобів сучасної української 

літературної мови у професійній сфері забезпечує розвиток комунікативних 

умінь, а також підвищення рівня мовної культури загалом, що є невід’ємною 

складовою сучасної академічної освіти. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у: 

- формуванні комунікативної компетентності студентів; 

-  набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних 

здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні 

інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування 

професійної майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця; 

- виробленні навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: 

вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання мовних засобів, 

оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення 

фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір 

комунікативно виправданих мовних засобів, користування різними типами 

словників. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Головними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у 

професійній діяльності; 
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-  забезпечити досконале володіння нормами сучасної української 

літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного 

мовлення; 

-  виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у 

спілкуванні; 

-  розвивати творче мислення студентів; 

-  виховувати повагу до української літературної мови, до мовних традицій; 

-  сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, 

коригування та перекладу наукових текстів. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Українська мова професійного спрямування» 

належить до нормативних дисциплін.  

Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

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

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Вільно спілкуватися усно і письмово українською та іноземною 

мовами з професійних питань, що належать до спеціальності «Захист і карантин 

рослин». 
 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

№
 т

и
ж

н
я
 

 

Назва теми 

Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 

Лекці

йні 

прак

тич

ні  
1 Вступ. Українська мова – державна мова 

України, національна мова українського 
народу. 

2 2 7 

2 Лексичний склад української мови. 2 2 7 

3 Функціональні стилі сучасної української 
літературної мови. Трудова книжка, Трудовий 
договір. 

2 2 7 

4 Офіційно-діловий стиль сучасної української 
літературної мови. Контракт. Трудова угода. 

2 2 7 

5 Науковий стиль СУЛМ та його засоби у діловому 
спілкуванні. Анотація. Бібліографія. 

2 2 7 

6 Літературна мова. Мовна норма. Доповідна та 
пояснювальна записки. 

2 2 7 

7 Українська фразеологія. Фразеологізми ділової 
мови. Складні випадки української орфографії в 
текстах ділових паперів. Повідомлення про 
захід. Прес-реліз. 

2 2 7 

8 Підсумкова контрольна робота 
2 2 7 

9 Писемне мовлення і документ. Протокол, витяг 
з протоколу 2 2 7 
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10 Українська морфологія. Особливості 

використання граматичних категорій іменника 
в офіційно-діловому стилі. Граматичні форми 

власних назв. Довідка. Розписка. 

4 2 7 

11 Особливості використання граматичних 
категорій прикметника в офіційно-діловому 
стилі. Етикет службового листування. Листи. 

2 2 8 

12 Особливості використання граматичних 
категорій числівника в офіційно-діловому 
стилі. Звіт. 

2 2 7 

13 Особливості використання граматичних 
категорій дієслова в офіційно-діловому стилі. 
Розпорядження. Наказ. 

4 2 7 

14 Підсумкова контрольна робота  2  

 Разом 30 28 92 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Графік самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до практичних занять 92 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 
опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

30 3 рази в 
семестр 

Усне опитування 

 Разом 122 - - 

 
Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Тимкова В.А., Горобець А.В. Українська мова за професійним 

спрямуванням: навчальний посібник. Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2020. 

308 c.  

2. Тимкова В.А., Марцінко Т.І., Чечель О.М. Українська мова та культура 

мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів галузей знань 

0305 «Економіка та підприємництво» 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної 

форми навчання. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2013. – 333 с. 

3. Тимкова В.А. Українська мова в науці: навчальний посібник / 

В.А. Тимкова. Вінниця: ВВ ВНАУ, 2018. 212 с. 

4. Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Українська мова та культура мовлення: 

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців 

ОКР «бакалавр» напрямів галузі 0305  «Економіка та підприємництво». – Вінниця: 

РВВ ВНАУ, 2011. – 203 с. 

Додаткова література 

1. ДСТУ 8302:2015 Національний стандарт України. Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. 2016. 16 с.  
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2. Бабич Н. Б. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За 

ред. Н.Б. Бабич. Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. 496 с. 

3. Білецький А. О. Про мову і мовознавство. Київ: Артек, 1996. 223 с. 

4. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: 

Навчальний посібник. – К.: Артек, 1998. 192 с. 

5. Васильєва Л. П. Азбука ввічливості. Київ: Радянська школа, 1996. 

128 с. 

6. Велока В. А. Эффективность разработки рекламного обращения 

//Бизнес Информ. 1997.  № 9. С. 51-54. 

7. Гринчишин Д. та ін. Словник-довідник з культури української мови/ 

Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Львів: Фенікс, 1996. 376 с. 

8. Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посібн. 

для студентів вищих навчальних закладів та коледжів. Вінниця: НОВА КНИГА, 

2003. 472 с. 

9. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. 

Львів: Фенікс, 1996. 223 с. 

10. Ділова українська мова: Навчальний посібник / О. Д. Горбул, Л. І. 

Галузинська та ін./За ред. О. Д. Горбула. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Знання, КОО, 

2001. 226 с. 

11. Жовтобрюх М. А. Слово мовлене (Українська літературна мова). Київ: 

Знання, 1969 46 с. 

12. Завальнюк І. Я. Специфіка вдосконалення мовної та мовленнєвої 

компетентностей на заняттях із дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням). European vector of contemporary psychology, pedagogy and social 

sciences : the experience of Ukraine and the Republic of Poland, 2018.  

13. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. Xарків: Торсінг, 2001. 

384с. 

14. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично. Київ: Глобус, 1995. 270 с. 

15. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української 

мови: Підручник. Київ: Вища школа, 2003. 462 с.  

16. Молоченко В. В. Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери 

готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності: Методичний 

посібник для студентів спеціальності «Агрономія». Вінниця: ВНАУ, 2018. 61 с. 

17. Тимкова В. А. Уживання дієслівно-іменних конструкцій в 

офіційно-діловому стилі української мови. Наукові записки БДПУ. 2019. Вип. 

ХІХ. С.227–235.  

18. Тимкова В.А. Наукова мова як складова майбутньої професійної 

діяльності студентів-аграрників (на прикладі досліджень Івана Огієнка). Іван 

Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник. Серія філологічна / 

[редкол.: Людмила Марчук (голов. ред.), Олег Рарицький (відп. ред.) та ін.]. 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2019. Вип. ХVІ. 360 с. С. 107 – 112.  

19. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені 

О.О. Потебні; Інститут української мови. 2019. 282 с.  
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7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 48 

балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану 

тему та ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі); 

виконання індивідуальної роботи (реферат, словник, зразки ділових паперів 

тощо) – 16 балів; рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 

6 балів; підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. 

Якщо студент протягом семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до 

іспиту не допускається.  

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 
8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

ініціативність студентів в обговоренні дискусійних тем, своєчасність 

виконання самостійної роботи, заохочення студентів до науково-дослідної 

роботи. 


