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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Українська мова» 

Код: З1 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Нормативна  

Кількість встановлених кредитів: 3 

Курс: 1-й 

Семестр вивчення: 2-й 

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Кількість годин: 90 

Викладач: 

- Костюк Наталія Григорівна – старший викладач кафедри філології та мовної 

комунікації, тел. (0562) 31-46-72, Kostiuk.N.H@nmu.one, 

http://p.nmu.org.ua/ua/biographies.php 

 

Результати навчання. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної 

політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, 

біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для 

моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій 

сфері. 

 

Форми організації занять.  

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота та захист практичних робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування національно-мовної особистості, 

ознайомлення студентів з нормами сучасної української мови стосовно 

професійного спілкування, основними вимогами до складання й оформлення 

професійних документів, навчання їх професійного мовлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://p.nmu.org.ua/ua/biographies.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Українська мова» 
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Види, тематика навчальних занять,  

шифри та зміст результатів навчання за дисципліною 
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  Практичні заняття  

27 45 

23 1. Вибір слова у мові професійного спілкування  2 

24 2. Культура усного професійного мовлення  2 

25 3. Терміни, виробничо-професійна та науково-

термінологічна лексика, професіоналізми 
2 

26 4. Багатозначні слова, синоніми, омоніми, пароніми у 

професійному мовленні  
2 

27 5. Граматичні форми іменників, прикметників, 

займенників у професійному мовленні. Родовий відмінок 

іменників ІІ відміни, творення чоловічих і жіночих імен 

по-батькові. Правопис прізвищ при перекладі українською 

мовою  

2 

28 6. Правопис і відмінювання числівників, узгодження 

числівників з іменниками  
2 

29 7. Дієслово та дієслівні форми у професійному мовленні  2 

30 8. Прийменник у професійному мовленні: правила 

перекладу з російської мови, вживання у мовленні  
2 

31 Контрольні заходи 2   

Контроль 

підсумковий,  

3 чверть – іспит 

Разом 18 72 90 

Практичні заняття 18 72 90 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Практичні заняття – навчання на базі кафедри філології та мовної 

комунікації (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовуються комп’ютерне та мультимедійне обладнання кафедри 

філології та мовної комунікації, дистанційна платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни. Результати освоєння, які плануються: 

- розуміти основні поняття професійної термінології, грамотно 

застосовувати різні види усного спілкування українською мовою; 

- вміти застосовувати правопис української мови у професійних текстах, 

ділових паперах, наукових роботах. 

 

Література для вивчення дисципліни 
1 Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 17 с.  

2 Український правопис / Ін-т. мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т. мови 

НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – 288 с. 
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3 Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: навч. посіб. – 3-тє вид.  – К.: Вікар, 

2003. – 223 с. 

4 Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 

448 с. 

5 Мацько Л.І., Кацавець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ 

«Академія», 2007. – 360 с. 

6 Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: Навч. посіб. / 

Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновол, Н.П. Руденко. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 272 с. 
 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 

 
Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Основні етапи історії української мови. 

2. Правовий статус мови в Україні. 

3.  Літературна мова та мовна норма. 

4. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю. 

5. Роль мови у професійній діяльності. 

6. Професійне мовлення як обов’язковий компонент фахової діяльності. 

7. Досягнення позитивного результату в переговорах і роль мовно-комунікативної 

компетенції. 

8. Культура мови в процесі мовлення. 

9. Загальні принципи та правила ділового спілкування фахівця. 

10. Види ділового спілкування, основні принципи, правила ділового етикету. 

11. Табу ділового спілкування, правила конструктивної критики та культура 

телефонного діалогу. 

12. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова 

нарада, переговори, співбесіда з роботодавцем. 
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13. Терміни і професіоналізми. 

14. Типи словників. 

15. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні. 

16. Складні випадки слововживання. 

17. Складноскорочені слова і абревіатури. 

18. Загальні вимоги до складання документів. 

19. Види документів та їх класифікація. 

20. Граматичні форми іменників, прикметників, займенників у професійному 

мовленні. 

21. Терміни, виробничо-професійна та науково-термінологічна лексика. 


