
Перший (бакалаврський)

Результати навчання. Застосовувати знання сучасної української літературної мови, осмислюючи зміст

прочитаного, висловлюючи власні думки; Відтворювати та редагувати деформований текст; Розуміти значення

термінів, професіоналізмів, доцільно використовувати їх; Укладати міні-словники професійної та мовознавчої

термінології; Складати профільні документи певного типу; Використовувати засоби милозвучності української

мов; Застосовувати при потребі моделі (фрази усного спілкування: прохання, подяка, відмова, співчуття) і

фрази телефонної службової розмови тощо; Підбирати потрібні лексичні одиниці, граматичні форми,

синтаксичні конструкції відповідно до ситуації мовлення.

Освітній рівень

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Вибіркова загальної підготовкиТип (статус) дисципліни

Семестр

4Кількість призначених кредитів ЄКТС

ДеннаФорми навчання, для яких викладається дисципліна

Викладач(і): к.пед.н., доц.Горячок І.В.; Терещенко Л.В.

Зміст навчальної дисципліни. Мова як суспільне явище. Структура мови. Історичні відомості про мову.

Історія мови і письма. Українська мова як державна. Типологія мов світу. Функціональні стилі української

мови. Офіційно-діловий стиль української мови. Історія української лексикографії. Комунікативна професійна

компетенція. Орфоепічні норми української мови Лексичні норми української мови. Українська термінологія у

професійному спілкуванні. Стилістичні засоби збагачення мовлення. Граматичні норми як чинник належного

рівня культури мови. Текст як основна одиниця наукової комунікації.

Запланована аудиторна робота: не менше 1/3 від загального обсягу дисципліни.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);практичні

заняття (мовленнєві практикуми); самостійна робота (індивідуальні завдання)

Форми оцінювання результатів навчання: презентація результатів практичних та індивідуальних завдань;

усне та письмове опитування (тестування)

Вид семестрового контролю: залік
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Навчальні ресурси:

УкраїнськаМова викладання


