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Метою вивчення навчально! дисциплши «Укра!нська мова
професшного спрямування» е формування нащонально свiдомоi мовно! 
особистостi майбутнього фахiвця, передбачаються певнi досягнення пiд час 
вивчення предмету:

навчальна: розкриття особливостей мовних засобiв передусiм у межах 
офщшно-дшового стилю та його тдстаив -  адмiнiстративного, 
законодавчого, юридичного комплексний; анаиз мови спецiальностi, 
розкриття принцишв структурно! будови та мовних особливостей 
укра!номовного фахового тексту щодо його комушкативних властивостей у 
конкретних сферах функщонування (офiцiйно-дiловому та науковому стилях 
мовлення), особливостей документування, напрацювання навичок свщомого 
вибору й використання правничих термтв;

розвиваюча: шдвитттення загальномовно! культури як в уснiй, так i в 
писемнiй формах; збагачення лексичного запасу; вивчення укра!нського 
мовного етикету, особливостей його функщонування в офщшних ситуащях;

виховна: сприяти формуванню нащонально-мовно! свiдомостi
майбутнього правника.

Мiсце навчально! дисциплши в освггнш програмi визначено такими 
компетентностями освггньо! програми:

ЗК1. Здатшсть застосовувати знання у практичних ситуащях.
ЗК3. Здатшсть спшкуватися державною мовою як усно, так i 

письмово.
ЗК8. Здатнiсть реалiзувати сво! права i обов’язки як члена суспшьства, 

вiдповiдати за власний професiйний розвиток, усвщомлювати цiнностi 
громадянського (вiльного демократичного) суспшьства та необхщшсть його 
сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини i громадянина в 
Укра!ш.

СК1. Здатнiсть оперувати категорiально-понятiйним апаратом 
психологi! (на початковому рiвнi) в навчальнiй та професiйнiй дiяльностi.

СК12. Здатнiсть до особистiсного та професшного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Зпдно з освiтньо-науковою програмою, вивчення навчально! 
дисциплiни «Укра!нська мова професшного спрямування» мае сформувати та 
актуалiзувати такi результати навчання студента як:

ПР3. Здiйснювати пошук шформацп з рiзних джерел, у т.ч. з 
використанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, для вирпттення 
початкових професiйних завдань.

ПР4. Обгрунтовувати власну позицiю, робити самостшш висновки за 
результатами власних дослщжень i аналiзу лiтературних джерел.

ПР8. Обирати та застосовувати валiдний i надiйний 
психодiагностичний iнструментарiй (тести, опитувальники, проективнi 
методики тощо) психологiчного дослщження та технологi! психологiчно! 
допомоги (на початковому рiвнi).



ПР10. Формулювати думку логiчно, доступно, дискутувати, 
обстоювати власну позицiю, модифiкувати висловлювання вщповщно до 
культуральних особливостей стврозмовника.

ПР11. Емпатiйно взаемодiяти, вступати у комушкащю, бути 
зрозумiлим, толерантно ставитися до ошб, що мають iншi культуральнi чи 
гендерно-вiковi вiдмiнностi.

Передумови для вивчення навчальноУ дисциплiни
Передбачено попередне засвоення знань з дисциплши «Укра!нська 

мова» (за програмою загально! середньо! освiти).

Обсяг навчальноУ дисциплши:
денна форма -  4 кредита БСТБ, 120 год.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО1 ДИСЦИПЛШИ

ТЕМА 1. СУЧАСНА УКРАШСЬКА Л1ТЕРАТУРНА МОВА -  
ОСНОВА МОВИ ПРОФЕС1ЙНОГО СП1ЛКУВАННЯ. СУСПТЛЬНЕ 
ЗНАЧЕННЯ УКРА1НСЬКО1 МОВИ ТА II ПРАВОВИЙ СТАТУС.

Предмет, мета, завдання i структура теоретико-практично! 
навчально! дисциплiни «Укра!нська мова професшного спрямування». Мова i 
профешя. Мова як вагоме знаряддя професшно! дiяльностi фахiвця. 
Укра!нська мова -  нащональна мова укра!нського народу. Складовi частини 
загальнонацiонально! мови. Поняття сучасно! укра!нсько! лiтературно! мови 
(СУЛМ) та мови професшного спшкування (мова ПС). Сутшсть поняття 
«професшна (фахова) мова». Лшгвютичш особливостi мови професп, !! 
функцп.

Мовна норма та !! соцiальне значення. Види мовних норм: фонетичш, 
орфографiчнi, лексико-фразеологiчнi, морфологiчнi, синтаксичш, 
пунктуацiйнi, стилiстичнi.

Роль мови в суспшьному життi. Функцi! мови. Основш етапи розвитку 
укра!нсько! мови та теорп !! походження. Генетична та типолопчна 
характеристика укра!нсько! мови. Державна мова. Нормативно-правовi 
засади мовно! полiтики в Укра!нi. Законодавча база використання мов в 
Укра!нт Конститущя Укра!ни. Закон Укра!ни «Про засади державно! мовно! 
полгтики», Закон Укра!ни «Про вищу освгту».

ТЕМА 2. СТИЛ1СТИЧНА ДИФЕРЕНЦ1АЦ1Я СУЧАСНО1 
УКРА1НСЬКО1 Л1ТЕРАТУРНО1 МОВИ. СОЦ1АЛЬНА ТА 
Л1НГВ1СТИЧНА СУТШСТЬ ОФ1ЦШНО-Д1ЛОВОГО ТА
НАУКОВОГО СТИЛ1В МОВЛЕННЯ.

Поняття функцiонального стилю. Рiзновиди функщональних стилiв 
сучасно! укра!нсько! лiтературно!■ мови, причини !х iснування. Поняття 
наукового стилю, його загальш та мовш (лексичнi, морфологiчнi,



синтаксичш та ш.) особливостi, сфера використання. Шдстиш наукового 
стилю (власне (суто) науковий, науково-популярний, науково- 
публiцистичний, науково-навчальний, науково-виробничо-технiчний) та 1х 
жанри.

Iсторiя розвитку наукового стилю мовлення. Давш традицii укра1нсько1 
науково! термiнологii. 1сторичш коренi правничо! термiнолексики. 
Першопричини i джерела появи Укра1нсько1 правничо! термшологп. Стан i 
розвиток правничо! термшологп в Укра1ш в Х1Х ст. Дiяльнiсть 1нституту 
укра1нсько1 науково! мови в розвитку нащонально! термiнологii права. 
Сучасний стан та проблеми украшсько! правничо! термшологп.

ТЕМА 3. ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФ1ЧН1 ОСОБЛИВОСТ1 МОВИ 
ПРОФЕС1ЙНОГО СПРЯМУВАННЯ.

Основш орфоепiчнi норми укра1нсько1 мови (вимова голосних та 
приголосних; вимова ^ в  шшомовного походження; вимова абревiатур). 
Особливост укра!нського наголосу, його значення в ситуащях спiлкування, 
характерних для професшно! дiяльностi. Поняття милозвучностi.

Вживання апострофа i м’якого знака, подвоення та подовження 
приголосних, написання префшшв i суфiксiв у рiзних частинах мови, 
чергування голосних i приголосних звуюв, спрощення груп приголосних, 
написання складних слiв. Велика лiтера в украшськш мовi.

Значення i функцп власних назв у мовi професп. Статус власних назв i 
мовна полггика. Принципи передачi власних назв укра!нською мовою. 
Вщмшювання прiзвищ. Особливостi звертань i творення iмен по батьковт 
Аудiювання.

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТ1 МОВИ ПРОФЕС1ЙНОГО 
СПРЯМУВАННЯ НА ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГ1ЧНОМУ Р1ВН1.

Лексикологiя як наука. Професiйна лексика й термiни. Взаемозв’язок 
фахових термтв, професiоналiзмiв, жаргонiзмiв. Частотнiсть використання 
терм тв у рiзних стилях мовлення та ситуащях спшкування. Поняття про 
мовш штампи та канцеляризми. Конспектування джерел науково! шформацп.

ТЕМА 5. СИНТАКСИС I ПУНКТУАЩЯ МОВИ 
ПРОФЕС1ЙНОГО СПРЯМУВАННЯ.

Синтаксис писемного мовлення. Синтаксична особливють писемного 
наукового стилю: прямий i непрямий прядок ^ в ,  особливостi
функщонування членiв речення. Використання дiеприслiвникових,
дiеприкметникових зворотiв. Пряма i непряма мова. Цитування. Особливост 
використання складних речень. Роздiловi знаки в простому i складному 
реченнях.

Сполучуванiсть слiв. Керування -  один iз способiв поеднання ^ в .  
Складнi випадки у правильному виборi вiдмiнка слова. Дiеслiвне, iменне, 
прикметникове керування в украшськш мовт Складш випадки керування.



Узгодження як вид подрядного зв’язку при якому залежне слово мае 
однаков1 з головним словом граматичш ознаки. Узгодження присудка 1 
тдмета для правильного оформлення висловлювання. Способи вираження 
тдмета. Форми присудка в украшськш мовк

Синтаксис 1 пунктуащя. Значення 1 функцп роздшових знаюв. Кома як 
знак поеднання. Кома як знак-функщя для вщокремлення члешв речення. 
Функцп крапки з комою. Дужки як парний знак-функщя. Двокрапка як 
роздшовий знак. Уживання тире.

Пряма й непряма мова, цитати, роздшов1 знаки при них.
Типов1 помилки в синтаксис писемного мовлення. Способи викладу 

матер1алу в документах з високим 1 низьким р1внем стандартизацп.
Правила синтаксичного оформлення докуменлв.
Переклад фахового тексту. Редагування тексту як спос1б роботи з 

документами.

ТЕМА 6. СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ТНФОРМАТТТТ У
ПРОФЕС1ЙНОМУ МОВЛЕНН1. РОЛЬ СЛОВНИК1В У ПТДВИЩЕННТ
м ов л Е н н ев о Т  к у л ь т у р и .

Лексикограф1я як роздш мовознавства. Типи словниюв украшсько! 
мови: енциклопедичш й лшгвштичш (орфограф1чш, тлумачш, перекладш, 
словники синошм1в, словники антошм1в, словники парошм1в, словники 
шшомовних сл1в та ш.). Лексикограф1я: 1стор1я та сучасшсть.. Принципи 
роботи з фаховими термшолопчними словниками. Використання 
лексикограф1чних джерел у практичнш д1яльност1 фахзвця. Функцп 
словниюв.

ТЕМА 7. 1СТОР1Я ТА СУЧАСН1 ПРОБЛЕМИ УКРАТНСЬКОТ 
ТЕРМ1НОЛОГП.

Термш та його ознаки: системшсть, точшсть, тенденщя до 
однозначности наявнють дефшщп. Загальнонаукова, м1жгалузева 1 
вузькоспещальна термшолопя. Термшолопя обраного фаху. Способи 
творення термш1в. Нормування, кодифшащя 1 стандартизащя термшв. 
Украшсью електронш термшолопчш словники.

ТЕМА 8. ДОКУМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ Р1ЗНОВИД ОФТЦТЙНО- 
Д1ЛОВОГО СТИЛЮ. КЛАСИФ1КАЦ1Я ДОКУМЕНТ1В.

Мовш ознаки офщшно-дшового стилю: високий стушнь
стандартизацп мовних засоб1в (використання усталених вербальних формул, 
закршлених за певними ситуащями, мовних кшше); широке використання 
безособових 1 наказових форм д1есл1в, уживання нейтрально!' лексики; 
застосування специф1чно! термшологп; сувора регламентащя тексту, подш 
офщшно-дшового тексту на параграфи, пункти, тдпункти; вживання 
простих поширених речень, складних речень з сурядним та тдрядним 
зв’язком, з вщокремленими зворотами, з1 вставними 1 вставленими 
конструкщями; активне вживання розщеплених присудив (типу ведетъся



розсл1дування), а також присудив у формi дieслiв теперiшнього часу iз 
значенням поза часовостi (типу впроваджуе, оргамзовуютъ).

Шдстии офiцiйно-дiлового стилю: законодавчий, дипломатичний, 
адмшютративно-канцелярський.

Документ як основний вид офщшно-дшового стилю мовлення. Широке 
i вузьке значення поняття «документ». Функцп документа та вимоги до 
нього. Структура текста дiлових паперiв.

ТЕМА 9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕНИЯ ОСОБОВИХ Д1ЛОВИХ 
ПАПЕР1В.

Укладання документ щодо особового складу: заява (рапорт), 
автобiографiя, характеристика, резюме.

Види, структура, ре^зити, особливостi лексики, морфологii, 
синтаксису, пунктуацп та стилiстики тексту цих документа i вживання 
типових мовних кшше. Зразки. Украiномовнi та росшськомовш клше- 
в1'дпов1~дники у текстi документiв.

ТЕМА 10. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОВ1ДКОВО- 
1НФОРМАЦ1ЙНИХ ДОКУМЕНТ1В. СЛУЖБОВИЙ ЛИСТ ЯК 
УЗАГАЛЬНЕНА НАЗВА Р1ЗНОМАН1ТНИХ ЗА ЗМ1СТОМ 
ДОКУМЕНТ1В.

Укладання службових iнформацiйних документа: доповiдна записка, 
пояснювальна записка. Доручення, розписка, доводка. Види, структура, 
ре^зити, особливостi лексики, морфологii, синтаксису, пунктуацп та 
стилютики тексту цих документа i вживання типових мовних клше. Зразки. 
Украiномовнi та росiйськомовнi кшше-вщповщники у текстi документiв.

Особливостi оформлення акта i звiту як тдсумкових документiв.
Службовий лист як найпоширешший вид документацii в системi 

управлшня. Види дiлових листiв за функщональними ознаками. Службова 
телеграма, телефонограма, телетайпограма. Телефакс. Структура, реквiзити, 
особливостi лексики, морфологи, синтаксису, пунктуацп та стилютики тексту 
цих документа i вживання типових мовних клше. Зразки. Украшомовш та 
росшськомовш клше-в(дпов(дники у текст документiв.

Запрошення як iнформацiйний документ з коротким повщомленням 
про певну подш i проханням узяти в нш участь. Структура, реквiзити, 
особливост лексики, морфологii, синтаксису, пунктуацii й стилютики тексту 
запрошення i уживання типових мовних клiше.

ТЕМА 11. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ОРГАН1ЗАЦ1ЙНО- 
РОЗПОРЯДЧИХ Д1ЛОВИХ ПАПЕР1В.

Укладання розпорядчих (наказ, розпорядження, шструкщя, вказiвка, 
постанова, ухвала) i органiзацiйних (статут, положення, правила) документа.

Види, структура, ре^зити, особливостi лексики, морфологи, 
синтаксису, пунктуацп та стилютики тексту цих документа i вживання



типових мовних кише. Зразки. Украшомовш та росшськомовш кшше- 
в1'дпов1'дники у текст документiв.

ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТ1 ОФОРМЛЕНИЯ ГОСПОДАРСЬКО- 
ДОГОВ1РНИХ Д1ЛОВИХ ПАПЕР1В.

Поняття договору. Договiр з господарсько! дiяльностi: про постачання; 
про закупiвлю; про оренду виробничих та службових примщень; про 
кутвлю-продаж; про майнову вщповщальшсть та iншi.

Структура, реквiзити, особливост лексики, морфологii, синтаксису, 
пунктуацii та стилютики тексту цих документiв i вживання типових мовних 
клiше. Зразки. Украшомовш та росшськомовш кшше-вщповщники у текст 
документiв.

ТЕМА 13. Ф1НАНСОВО-ОБЛ1КОВ1 ДОКУМЕНТИ: 
СПЕЦИФ1КА, ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ.

Види i призначення облiково-фiнансових документв. Оформлення 
цифрового i словесного матерiалу в облiково-фiнансових документах. Акт. 
Структура актв. Правила складання та оформлення. Формуляри облшово- 
фiнансових документiв. Список. Таблиця. Правила !х оформлення.

ТЕМА 14. МОВА I КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТ1 
ПРОФЕС1ЙНОГО КОМУН1КАТОРА.

Мова i культура мовлення в житт професiйного комунiкатора. 
Комунiкативнi ознаки культури мовия. Культура ведення дiалогу. 
Мовленневi умiння говорити i слухати. Форми проведення дискусп. Культура 
усно! вщповщ: вимоги, складовi частини. Фактичне спшкування.

ТЕМА 15. УСНЕ МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
ПРОФЕС1ЙНОГО СП1ЛКУВАННЯ.

Мова i мовлення. Мовленнева дiяльнiсть як один iз основних видiв 
дiяльностi людини. Культура мови i культура мовлення. Основш ознаки 
культури мовлення фахiвця. Усне мовлення у дiяльностi правника. 
Комунiкативнi ознаки культури мовлення.

ТЕМА 16. ПИСЕМНЕ Д1ЛОВЕ МОВЛЕННЯ.
Роль писемного мовлення в професшнш дiяльностi фахiвця. Способи 

викладу матерiалу в документi. Документи високого та низького рiвня 
стандартизаций Правила написання тексту документа.

ТЕМА 17. ЖАНРОВЕ РОЗМА1ТТЯ Д1ЛОВИХ КОНТАКТ1В.
Форми i особливостi дiлового спiлкування. Жанри публiчного виступу. 

1нтерв’ювання та консультування кшентв (використання мовних засобiв для 
досягнення мети). 1нтерв’ю як спосiб донесення шформацп до населення 
(використання мовних засобiв для досягнення мети). Дшова нарада, бесiда. 
Мовнi особливостi телефонного спшкування.



ТЕМА 18. СКЛАДАННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТА 
ОФТЦТЙНО-ДТЛОВИХ ПРОФЕС1ЙНИХ ТЕКСТ1В.

Логiчнi основи редагування. Етапи пiдготовки та редагування.
Типовi помилки в документах та способи !х усунення. Види помилок.

ТЕМА 19. МОВНИЙ ЕТИКЕТ УКРА1НСЬКО1 МОВИ (Д1ЛОВИЙ 
ЕТИКЕТ, НАУКОВИЙ ЕТИКЕТ).

Мовленневий етикет у професп фахiвця. Види мовленневого етикету 
(вггання, звертання, знайомство, вибачення, запрошення, комплiмент, скарга, 
втiшання, несхвалення, прощання). Правила мовного етикету. Класична 
дiлова вiзитка. Види вiзитних карток. Суржик як сощолшгвютичний 
феномен.

ТЕМА 20. КОМУН1КАТИВН1 СТРАТЕГИ У ПРОФЕС1ЙН1Й 
Д1ЯЛЬНОСТ1 ФАХ1ВЦЯ.

Спшкування з громадянами, порушниками закону. Комушкативш 
особливостi при виконаннi завдань у звичайних та екстремальних умовах. 
Виваженють i спокiй у вираженнi термшових заходiв побутового та 
екстремального характеру. Мова -  важливий засiб у розкритл 
правопорушень громадського порядку, злочинносл. Професiйнi вимоги до 
ораторiв-фахiвцiв та правоохоронщв.

Форма п1дсумкового контролю усшшносл навчання

Пiдсумковий контроль -  це перевiрка рiвня засвоення знань, навичок, 
вмшь та iнших компетентностей за певний перюд навчання (навчальний 
семестр, навчальний рш).

З навчально! дисциплши «Укра!нська мова професiйного спрямування» 
передбачено:

- для денно! форми навчання -  залш/екзамен.

- г / *  ••• ^  • • •Критери та засоби ощнювання усп1шност1 навчання

а

м
ПОЯСНЕННЯ

5

Питання, винесеш на розгляд, засвоен1 у повному обсяз1; на високому
р1вн1 сформован! необхщш практичнi навички та вмшня; вс1 навчальнi 
завдання, передбаченi планом заняття, виконаш в повному обсяз^ Пiд час 
заняття продемонстрована стабшьна активнiсть та iнiцiативнiсть. Вудповуд! 
на теоретичнi питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власно! думки стосовно дискусшних питань грунтуеться на глибокому 
знанш чинного законодавства, теорп та правозастосовно! практики.



4

Питання, винесеш на розгляд, засвоеш у повному обсязi; в основному 
сформоваш необхiднi практичнi навички та вмшня; всi передбаченi 
планом заняття навчальнi завдання виконанi в повному обсязi з 
неiстотними неточностями. Пщ час заняття продемонстрована 
шщативт сть. Вiдповiдi на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власно! думки стосовно дискусшних питань переважно 
грунтуеться на знанш чинного законодавства, теорii та правозастосовно! 
практики.

3

Питання, винесенi на розгляд, у щлому засвоенi; практичш навички та 
вмiння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закршлення; навчальнi завдання, передбаченi планом 
заняття, виконаш, деякi види завдань виконаш з помилками.

2

Питання, винесеш на розгляд, засвоеш частково, прогалини у знаннях не 
носять ктотного характеру; практичш навички та вмшня сформоваш 
недостатньо; бшьшкть навчальних завдань виконано, деяк з виконаних 
завдань мктять iстотнi помилки, якi потребують подальшого усунення.

1

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знае бшьшо! частини 
програмного матерiалу, з труднощами виконуе завдання, невпевнено 
вщтворюе термiни i поняття, що розглядалися шд час заняття, допускае 
змктовш помилки, не володiе вщповщними вмiннями i навичками, 
необхудними для розв’язання професшних завдань.

0 Вiдсутнiсть на занята

Для навчально! дисциплши «Укра!нська мова професшного 
спрямування» засобами дiагностики знань (усшшност навчання) 
виступають:

команднi проекти, реферати, есе, презентацп результатiв виконаних 
завдань та дослщжень, студентськi презентацii та виступи на наукових 
заходах, шдивщуальш та груповi завдання.

1нструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використання яких передбачае навчальна дисциплiна

схеми та таблицi з граматики, вiзуальнi розробки з лексики, аудюпрогравач, 
крейдово-магнiтна дошка, проектор



Додаток 1.1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дншропетровського 
державного ушверситету 
внутрпттшх справ 
подполковник полiцii

________Олександр ЮН1Н

« » 2021

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНО1 ДИСЦИПЛ1НИ 

УКРАШСЬКА МОВА ПРОФЕС1ЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Освггнш стvпiнь молодший бакалавр Спецiальнiсть 053 «Психолоп я»

на 2021/2022 навчальний рш 
Форма навчання ДЕННА

Обсяг 3 кредита СКТС (90 годин).

Факультет сощально-психолопчно! освiти та управлiння

Курс 1, групи МБ-ПС -  121
о
к
п
иСП
Э Э0) Дч н ^

, о \ Рч ^ сп

Назва теми 
(зпдно з РПНД) я

ы “а а
1 £ Й к(_ О оЗ Ю 

С О о

Аудиторна робота оЗ сЗн коЗ
м 5 Й ?а |  он п  ю
8 «  а
1 3о  .а

о
иоло
рр

:^н
•

аи(и
ч

к
&
к

2
О

спн
3
С £

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сучасна укра!нська лiтературна 

мова -  основа мови професшного 
спшкування. Суспiльне значення 
украшсько! мови та И правовий 
статус.

5 3 2 1 2

2 Стилютична диференщащя 
сучасно! украшсько! лггературно! 
мови. Сощальна та лiнгвiстична 
сутнiсть офiцiйно-дiлового та 
наукового стилiв мовлення

5 3 2 1 2



3
Фонетико-орфографiчнi 
особливосл мови професшного 
спрямування

5 3 2 1 2

4
Особливосл мови професшного 
спрямування на лексико- 
фразеолопчному рiвнi

5 3 2 1 2

5 Синтаксис i пунктуацiя мови 
професiйного спрямування

6 4 2 2 2

6 Словники як джерело шформацп 
у професшному мовленнi. Роль 
словникiв у шдвищенш 
мовленнево! культури

5 1 1 4

7 Iсторiя та сучасш проблеми 
украшсько! термiнологii

5 1 1 4

8 Документ як основний рiзновид 
офiцiйно-дiлового стилю. 
Класифшащя документiв

8 4 2 2 4

9 Вимоги до оформлення особових 
дшових паперiв.

8 4 2 2 4

10 Правила оформлення довщково- 
iнформацiйних документiв. 
Службовий лист як узагальнена 
назва рiзноманiтних за змютом 
документiв

6 2 2 4

11 Правила оформлення 
органiзацiйно-розпорядчих 
дiлових паперiв

6 2 2 4

12 Особливосл оформлення 
господарсько-договiрних дiлових 
паперiв.

6 2 2 4

13 Фiнансово-облiковi документи: 
специфiка, вимоги до 
оформлення

3 1 1 2

14 Мова i культура мовлення в 
життi професiйного 
комунiкатора

3 1 1 2

15 Усне мовлення як складова 
частина професiйного 
стлкування

3 1 1 2

16 Писемне дiлове мовлення 1 1 1
17 Жанрове розмалгя дiлових 

контактiв
2 2

18 Складання та редагування 
наукових та офщшно-дшових

1 1 1



професшних текстiв
19 Мовний етикет украшсько! мови 

(дшовий етикет, науковий 
етикет)

3 1 1 2

20 Комушкативш стратегii у 
професiйнiй дiяльностi фахзвця

4 2 2 2

Разом за 1 семестр 90 40 14 - 26 50
Разом за навчальний рт 90 40 14 - 26 50
Форма тдсумкового контролю екзамен 1 семестр

Розглянуто i схвалено на засiданнi кафедри сощально-гумаштарних 
дисциплiн, протокол вiд «20» травня 2021 р. № 19.

Завщувач кафедри
сощально-гумаштарних дисциплш _________ Олексш ХАЛАПС1С



1НФОРМАЦ1ЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО! ДИСЦИПЛ1НИ

УкраУнська мова професiйного спрямування
Освптай ступiнь бакалавр 

Спецiальнiсть 053 «Психолопя» 
на 2021/2022 навчальний рiк

Основнi нормативнi акти:

1. Конститущя Укра!ни.
2. Закон Укра!ни «Про освгту». Освiта. - 1996, 21 серпня.
3. Закон Украши в(д 01.07.2014 № 1556-УП «Про вищу освгту».
4. Укра!нський правопис (Постанова № 437 в(д 22 травня 2019 р.).
5. ДСТУ 4163-2003: Вимоги до оформлення докуменлв.

П1дручники:

1. Галузинська Л.1., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Украшська мова (за 
професшним спрямуванням): навч. посiбник. К.: Знання, 2008. 430 с.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасш дiловi папери : навч. 
пошбник. К.:Арiй, 2009. 400 с.

3. Гриценко Т.Б. Украшська мова за професшним спрямуванням : навч. 
пошбник. К.: ЦУЛ, 2010. 624 с..

4. Мацюк 3., Станкевич Н. Украшська мова професшного спрямування: 
навч. пошбник. К.: Каравела, 2008. 352 с.

5. Шевчук С.В. Дшове мовлення для державних службовщв : навч. 
пошбник. К.: Арш, 2008. 424 с.

6. Шевчук С.В. Дшове мовлення: Модульний курс: тдручник. К.Арш, 
2009. - 448 с.

7. Шевчук С.В. Украшське дшове мовлення: тдручник. — К.:Арт,
2009.

8. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з украшського дшового 
мовлення: навч. пошбник. К.: Арiй, 2009.

9. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з украшсько! мови: 
Модульний курс: навч. пошбник. К.:Алерта, 2009.

Навчальш постники, шшi дидактичнi та методичнi матерiали:

1. Абрамович С. Д. Мовленнева комушкащя / С. Д. Абрамович, 
Ю. М. Цiкарьова. К.: Центр навчально! лiтератури, 2007. 472 с.

2. Васенко Л. А. Фахова украшська мова: навчальний пошбник / 
Л. А. Васенко, В. В. Дубiчинський, О. М. Кримець. К. : Центр учбово! 
лгтератури, 2008. 272 с.



3. Волкотруб Г. Й. Практична стилютика укра!нсько! мови: Навч. 
пошбник / Г. Волкотруб. -  Тернопшь: Подручники i посiбники, 2004. 256 с.

4. Волкотруб Г. Й. Стилютика дшово! мови: Навч. пошбник. К. : 
МАУП, 2002. 208 с.

5. Галузинська Л. I. Укра!нська мова (за професiйним спрямуванням): 
навч. пошбник / Л. I. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. К.: 
Знання, 2008. 430 с.

6. Глущик С. В. Сучасш дiловi папери: навч. пошб. для вищ. та сер. 
спец. навч. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. 3-те вид., 
перероб. i доп. К., 2001. 170 с.

7. Голубовська I. В. Удосконалення правописних навичок майбутшх 
фахiвцiв: Навчально-методичний посiбник для самостiйноi роботи студенлв 
нефiлологiчних спецiальностей (денно! та заочно! форм навчання) /
I. В. Голубовська, Н. Д. Охрiменко. Житомир: Вид-во ЖДУ iменi 1вана 
Франка, 2009. 88 с.

8. Голубовська I. В. Практична стилютика укра!нсько! мови: Навч.- 
метод. пошбник для самост. роботи студенев нефшолопчних спецiальностей 
(денно! та заочно! форм навчання) / I. В. Голубовська. Житомир: Вид-во 
ЖДУ iменi !вана Франка, 2010. 124 с.

9. Дудик П. С. Стилютика укра!нсько! мови: Навч. пошбник / 
П. С. Дудик. К. : ВЧУ, „Академ1я”, 2005. 368 с.

10. Загштко А. П. Укра!нське дшове мовлення: професшне i 
непрофесiйне спшкування / А. П. Загнiтко, I. Г. Данилюк. Донецьк: БАО, 
2007. 480 с.

11. Зубков М. Сучасна дшова мова за професшним спрямуванням: 
навч. пошбник / М. Зубков. Х.: Факт, 2006. 496 с.

12. Зубков М. Г. Укра!нська мова: ушверсальний доводник / 
М. Г. Зубков. 3-те вид., випр. i доп. Х.: ВД „Школа”, 2008. 496 с.

13. Климова К. Я. Укра!нська мова. Тестовi завдання для контролю i 
самоконтролю рiвня мовнокомушкативно! професiйно! компетенцi!: Навч.- 
метод. пошбник для студентiв нефiлологiчних факультетiв ВНЗ та 
пращвнишв закладiв освiти / К. Я. Климова. Житомир: Вид-во ЖДУ iм. I. 
Франка, 2007. 99 с.

14. Корж А.В. Укра!нська мова професшного спрямування : 
навчальний посiбник. К., 2009. 296 с.

15. Красницька А. В. Юридичш документи: техшка складання, 
оформлення та редагування: посiбник / А. В. Красницька. 2-е вид, допов. i 
переробл. К., 2006. 528 с.

16. Крупа М. Лшгвютичний аналiз художнього тексту / М. Крупа. 
Тернопшь: Подручники i пошбники, 2005. 416 с.

17. Культура фахового мовлення: навч. пошб. / за ред. Н. Бабич. 
Чершвщ: Книги-ХХ!, 2005.

18. Мацько Л. I. Культура укра!нсько! фахово! мови: навч. посiбник / 
Л. I. Мацько, Л. В. Кравець. К. : Академiя, 2007. 360 с.



19. Мацько, Л. Культура фахово! мови: навч. пошб. / Л. Мацько, Л. 
Кравець. К. : Академiя, 2007.

20. Мацюк З. Украшська мова професшного спiлкування: навчальний 
посiбник / З. Мацюк, Н. Станкевич. К. : Каравела, 2009. 352 с.

21. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. пошбник / 
В. Г. Пасинок. Х. : ХНУ iменi В. Н. Каразша, 2011. 228 с.

22. Токарська, А. Украшська мова фахового спрямування для юрисПв / 
А. Токарська, I. Кочан. Л. : Свгг, 2008.

Iншi джерела:

1. Сучасш дiловi папери / С.Глущик, О. Дияк, С.Шевчук К. : АСК, 
2001. 400 с.

2. Дудик П. С. Стилютика украшсько! мови: Навч. пошбник / 
П. С. Дудик. К. : ВЧУ, „Академ1я”, 2005. 368 с.

3. Довщник з культури мови: пошбник / за ред. С. Срмоленко К. : 
Вища школа, 2005. 399 с.

4. Зубков, М. Сучасне украшське дшове мовлення / М.Зубков. Х. : 
Торсшг, 2001. 384 с.

6. Мацюк, З. Украшська мова професшного стлкування / З. Мацюк. К.
: Каравела, 2005. 352 с.

7. Плющ, М. Граматика украшсько! мови: у 2 ч. Ч. 1. Морфемша, 
словотвiр, морфолопя / М.Я Плющ. К.: Вища шк., 2005. 286 с.

8. Шевчук, С. Дшове мовлення для державних службовщв / С. Шевчук. 
К. : Лггера, 2004. 400 с. 27 .

СЛОВНИКИ

1. Словник-довщник з культури украшсько! мови / Д.Гринчишин, А. 
Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. К.: Знання, 2006.

2. Словник-довщник з культури украшсько! мови / Д.Гринчишин, А. 
Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. К.: Знання, 2006.

3. Украшський орфограф1чний словник: близько 165 тис.сл1в / за ред. 
В. Русашвського К. : Дов1ра, 2006.

1нтернет-ресурси:
1. www.litopys.org.ua
2. www.mova.info
3. www.novamova.com.ua
4. www.pereklad.kiev.ua
5. www.pravopys .net
6. www.r2u.org.ua

7. www.rozum.org.ua

http://www.litopys.org.ua
http://www.mova.info/
http://www.novamova.com.ua/
http://www.pereklad.kiev.ua/
http://www.pravopys.net/
http://www.r2u.org.ua/
http://www.rozum.org.ua


Розглянуто i схвалено на засщанш кафедри сощально-гумаштарних 
дисциплiн, протокол вiд «20» травня 2021 р. № 19.

Завщувач кафедри
сощально-гумаштарних дисциплш Олексш ХАЛАПС1С


