
Силабус навчальної дисципліни
«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ)»
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Освітньо-професійна  програма:  Середня  освіта  (Музичне 
мистецтво)
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Освітньо-професійна  програма:  Середня  освіта  (Образотворче 
мистецтво)
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація
Освітньо-професійна  програма:  Образотворче  мистецтво, 
декоративне мистецтво
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація
Освітньо-професійна програма: Реставрація творів мистецтва
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
Курс: 1
Семестр:  1

Факультет педагогічний
Кафедра теорії та методик початкової освіти
Викладач

             

ПІБ: Мєлєкєсцева Наталія Василівна
Посада: доцент кафедри теорії та методик початкової освіти
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук
Тел.: 0971602315
E-mail: melekesceva@kpnu.edu.ua 
Робоче місце: навчальний корпус №6 (вул. Симона Петлюри, 1б), 406 
ауд. (кафедра теорії та методик початкової освіти). 
Профайл викладача: http://kmd.kpnu.edu.ua/sklad-
kafedry/mieliekiestseva-nataliia-vasylivna/ 

Лінк на освітній контент 
дисципліни

Посилання  на  дисципліну,  розміщену  в  середовищі  системи 
дистанційного  навчання  Кам’янець-Подільського  національного 
університету  імені  Івана  Огієнка 
(Moodle  )  https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=681   

Статус дисципліни навчальна дисципліна обов’язкового компонента із дисциплін 
загальної підготовки

Обсяг дисципліни, 
кредити ЄКТС / години

3 кредити ЄКТС / 90 год.

Мова викладання українська
Форми навчання Очна, дистанційна, змішана.
Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 
в  роботу  інших  студентів  становлять,  але  не  обмежують  приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності  в  письмовій  роботі  студента  є  підставою  для  її 
незарахування  викладачем,  незалежно  від  масштабів  плагіату  чи 
обману.
Відвідування  занять.  Очікується,  що  всі  студенти  відвідають  усі 
лекції  і  практичні  заняття  курсу.  Студенти  мають  інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти мають дотримуватися  термінів  виконання усіх  видів робіт, 
передбачених курсом.
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Креативна ініціатива здобувача вищої освіти підтримується.
Що будемо вивчати? Предмет вивчення дисципліни: українська літературна мова фахового 

спрямування.
Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни – формування в майбутніх фахівців уміння 

досконалого  володіння  українською літературною  мовою  у 
професійній сфері,  оволодіння навичками студіювання особливостей 
фахової мови, розвиток культури мовлення.

Яких результатів можна 
досягнути? 

знати:  етапи  розвитку  української  літературної  мови;  становлення 
фахової  та ділової термінології;  державний стандарт на оформлення 
ділових  документів;  основні  мовні  засоби  і  прийоми  стандартизації 
текстів документів; 
вміти  вправно  володіти  нормами  літературної  мови,  користуватися 
всіма  її  засобами  залежно  від  умов  спілкування,  мети  й  змісту 
мовлення; оперувати термінологією майбутнього фаху; дотримуватися 
вимог  культури  усного  й  писемного  мовлення;  складати  ділові 
документи різного призначення. 

Як можна використати набуті 
знання та уміння?

Дисципліна сприяє формуванню у студентів таких компетентностей: 
загальних компетентностей (ЗК):

1. загальнонавчальна;
2. інформаційно-аналітична; 
3. дослідницько-праксеологічна;
4. комунікативна; 
5. громадянська; 
6. етична;
7. соціокультурна;
8. міжособистісної взаємодії;
9. адаптивна;
10. здоров язбережувальна;՚
11. інформаційно-комунікаційна;

фахових компетентностей (ФК): 
здатність до здійснення професійної комунікації в усній та письмовій 
формах,  дискутування  та  аргументації  з  використанням  фахової 
термінології.

Зміст дисципліни 1. Українська мова – мова професійного спілкування.
2. Мовленнєва культура сучасного фахівця.
3. Професійна комунікація.
4. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.

Методи навчання Інтегровані  методи  (словесні,  практичні,  наочні,  дистанційні),  які 
забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної мети.

Міждисциплінарні зв’язки З  історією  та  культурою  України,  з  дисциплінами  професійної 
підготовки.

Інформаційне забезпечення
з репозитарію та фонду КПНУ

1. Горох Г. В., Никитюк С. І.  Українська мова фахового спрямування. 
Курс  лекцій.  Кам’янець-Подільський  :  Видавець  ПП  Зволейко Д. Г., 
2012. 392 с.
2. Третяк Н. В. Практичний курс з української мови фахового спряму-
вання : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП 
Зволейко Д. Г., 2015. 132 с.
3. Третяк Н. В., Карпалюк В. С. Українська мова за професійним спря-
муванням :  навчальний посібник. Кам’янець-Подільський :  Видавець 
Зволейко Д. Г., 2010. 376 с.
4. Шевчук  С. В.  Українська  мова  за  професійним  спрямуванням  : 
підручник. 3-те вид., випр. і  доповнен. Київ : Алерта, 2012. 696 с. 

Обсяг дисципліни (години) та 
види занять

Денна  форма:  лекції  (8 год.),  практичні  (22  год.), самостійна 
робота (60 год.)
Заочна форма: -

Поточний контроль Практичні заняття, модульна робота, самостійна робота 
Підсумковий контроль Екзамен
Локація Згідно з розкладом:
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