
 

 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної  

дисципліни 
Українська мова за професійним спрямуванням 

Повна офіційна назва закладу  

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного  

підрозділу 

Класичний фаховий коледж  

Сумського державного університету 

Розробник(и) 
Нечай Алла Миколаївна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти 
Фахова передвища освіти; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення навчальної  

дисципліни 
16 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС, 

90 годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (2 годин лекцій, 46 годин практичних занять), 

42 години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Передумови для вивчення  

дисципліни 
Відсутні 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної 

української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та 

оформлення ділових документів, навчити їх професійної мови, збагатити словник 

термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, 

формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати 

комунікативні здібності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

РОЛЬ МОВИ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ 

Тема 1. Мова і професія 

Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Особливості професійного спілкування. 

Мовленнєвий етикет спілкування. 

Тема 2. Види усного спілкування за професійним спрямуванням 

Жанри публічних виступів. Композиція мовлення. 



 

Тема 3. Форми проведення дискусії 

Культура мовлення під час дискусії. Телефонна розмова. 

Змістовий модуль 2. 

ЛЕКСИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНОМУ 

СПІЛКУВАННІ 

Тема 4. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми 

Терміни та професіоналізми у професійному мовленні. Виробничо-професійна, науково-

термінологічна лексика  

Тема 5. Однозначність і багатозначність термінів 

Пароніми та омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова.  

Тема 6. Номенклатурні назви у професійному мовленні 

Абревіатури та графічні скорочення в термінологічно-поняттєвому апараті землевпорядника. 

Явища синонімії, омонімії та паронімії в теорії землевпорядкування. 

Змістовий модуль 3. 

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНОМУ 

СПІЛКУВАННІ  

Тема 7. Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, 

займенників у професійному мовленні 

Граматичні форми іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні. 

Тема 8. Особливості використання граматичних форм займенників у професійному 

мовленні 

Граматичні форми займенників у професійному мовленні. 

Тема 9. Особливості використання прикметників у професійному мовленні 

Прикметники у професійному мовленні. 

Тема 10. Особливості використання прислівників у професійному мовленні 

Прислівники у професійному мовленні. 

Тема 11. Особливості використання числівників у професійному мовленні 

Числівники у професійному мовленні. 

Тема 12. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні 

Дієслівні форми у професійному мовленні. 

Тема 13. Уживання складених форм дієслів недоконаного виду в майбутньому часі 

Синонімія форм способу дієслова. 

Тема 14. Особливості використання службових частин мови  у професійному мовленні 

Службові частини мови  у професійному мовленні. 

Тема 15. Особливості використання прийменників у професійному мовленні 

Прийменники у професійному мовленні. 

Змістовий модуль 4. 

СИНТАКСИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНОМУ 

СПІЛКУВАННІ  

Тема 16. Синтаксичні особливості професійних текстів 

Синтаксичні особливості ділових паперів та фахового тексту. 

Тема 17. Складні випадки узгодження і керування 

Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні. 

Змістовий модуль 5. 

ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ 

Тема 18. Класифікація документів 

Стилі мовлення. Документи особового складу та розпорядчі. 

Тема 19. Укладання довідково-інформаційних документів  

Укладання довідково-інформаційних документів: листи-запити, листи-відповіді, виробничі 

звіти, виробничі протоколи, витяги з протоколу. 

Тема 20. Укладання документів з господарсько-договірної діяльності  

Укладання документів з господарсько-договірної діяльності: договір, трудова угода, контракт.  

 



 

Тема 21. Укладання обліково-фінансових документів   

Укладання обліково-фінансових документів: відомість, накладна. 

Тема 22. Укладання обліково-фінансових документів 

Укладання обліково-фінансових документів: виробничі акти. 

Тема 23. Укладання організаційних документів 

Укладання організаційних документів: положення, статут, інструкція, правила. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН 1. 
Використовувати знання із землевпорядних дисциплін під час укладання 

ділових документів професійного землевпорядного спрямування. 

РН 2.  

Демонструвати вміння спілкуватися в ситуації професійного спілкування, як  

усно, так і письмово. Проецувати володіння українською українською мовою 

ділового спілкування на опанування однієї з Європейських мов для 

забезпечення результативності професійної діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 5. 

Застосовувати знання та прийоми фізико-математичних, природничих, 

технічних та гуманітарних наук для розв’язання спеціалізованих завдань 

геодезії та землеустрою. 

ПРН 6. 

Володіти державною та іноземною мовою в обсязі необхідному для виконання 

професійних завдань, уміти правильно використовувати мовні засоби залежно 

від сфери й мети спілкування. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

РОЛЬ МОВИ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ 

Тема 1. Мова і професія 

Л 1. 
Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Особливості професійного 

спілкування. Мовленнєвий етикет спілкування. 

Тема 2. Види усного спілкування за професійним спрямуванням 

ПЗ 1. Жанри публічних виступів. Композиція мовлення. 

Тема 3. Форми проведення дискусії 

ПЗ 2. Культура мовлення під час дискусії. Телефонна розмова. 

Змістовий модуль 2. 

ЛЕКСИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНОМУ 

СПІЛКУВАННІ 

Тема 4. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми 

ПЗ 3. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми  

 



 

Тема 5. Однозначність і багатозначність термінів 

ПЗ 4. Пароніми та омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова.  

Тема 6. Номенклатурні назви у професійному мовленні 

ПЗ 5. 
Абревіатури та графічні скорочення в термінологічно-поняттєвому апараті 

землевпорядника. 
 

ПЗ 6. Явища синонімії, омонімії та паронімії в теорії землевпорядкування. 

Змістовий модуль 3. 

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНОМУ 

СПІЛКУВАННІ  

Тема 7. Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, 

займенників у професійному мовленні 

ПЗ 7. 
Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, 

займенників у професійному мовленні. 

Тема 8. Особливості використання граматичних форм займенників у професійному 

мовленні 

ПЗ 8. 
Особливості використання граматичних форм займенників у професійному 

мовленні. 

Тема 9. Особливості використання прикметників у професійному мовленні 

ПЗ 9. Особливості використання прикметників у професійному мовленні. 

Тема 10. Особливості використання прислівників у професійному мовленні 

ПЗ 10. Особливості використання прислівників у професійному мовленні. 

Тема 11. Особливості використання числівників у професійному мовленні 

ПЗ 11. Особливості використання числівників у професійному мовленні. 

Тема 12. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні 

ПЗ 12. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. 

Тема 13. Уживання складених форм дієслів недоконаного виду в майбутньому часі  

ПЗ 13. Синонімія форм способу дієслова. 

Тема 14. Особливості використання службових частин мови  у професійному мовленні 

ПЗ 14. Особливості використання службових частин мови  у професійному мовленні. 

Тема 15. Особливості використання прийменників у професійному мовленні 

ПЗ 15. Особливості використання прийменників у професійному мовленні. 

 

 

 



 

Змістовий модуль 4. 

СИНТАКСИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНОМУ 

СПІЛКУВАННІ  

Тема 16. Синтаксичні особливості професійних текстів 

ПЗ 16. Синтаксичні особливості професійних текстів. 

Тема 17. Складні випадки узгодження і керування 

ПЗ 17. Складні випадки узгодження і керування. 

Змістовий модуль 5. 

ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ 

Тема 18. Класифікація документів.  

ПЗ 18. Стилі мовлення. Документи особового складу та розпорядчі. 

Тема 19. Укладання довідково-інформаційних документів  

ПЗ 19. 
Укладання довідково-інформаційних документів (листи-запити, листи-відповіді, 

виробничі звіти, виробничі протоколи, витяги з протоколу). 

Тема 20. Укладання документів з господарсько-договірної діяльності  

ПЗ 20. 
Укладання документів з господарсько-договірної діяльності (договір, трудова угода, 

контракт).  

Тема 21. Укладання обліково-фінансових документів  

ПЗ 21. Укладання обліково-фінансових документів (відомість, накладна). 

Тема 22. Укладання обліково-фінансових документів  

ПЗ 22. Укладання обліково-фінансових документів (виробничі акти). 

Тема 23. Укладання організаційних документів  

ПЗ 23. Укладання організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила). 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до опитування та/або обговорення. 

НД 2. Підготовка до тестування. 

НД 3. Виконання практичних завдань. 

НД 4. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

підручником, робота з електронним навчальним контентом. 

МН 2. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 



 

МН 3. 
Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, коректорська правка тексту 

документа. 

МН 4. 
Інструктивно-практичний метод викладання і  продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 5. Репродуктивний метод. 

МН 6. Евристичні (запитальні) словесні методи: бесіда. 

МН 7. Змішане навчання (blended-learning). 

МН 8. Мобільне навчання (m-learning). 

Лекції надають студентам теоретичні знання з української мови за професійним спрямуванням, 

які є основою для  самостійного навчання здобувачів освіти. Практичні заняття дозволяють 

застосовувати теорію при виконанні практичних завдань. Практичні заняття доповнюються 

практичними методами навчання: вправами, які передбачають  цілеспрямоване, багаторазове 

повторення здобувачами освіти певних дій та операцій (розумових, практичних), а також 

практичними роботами, що передбачають застосування знань здобувачами освіти  у ситуаціях, 

наближених до життєвих. Коректорська правка тексту, яка передбачає систематичне 

коригування  тексту документа дає можливість здобувачеві освіти сформувати орфографічну, 

граматичну та стилістичну пильність. При подачі матеріалу використовуються акроматичні 

словесні методи: пояснення (через словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь 

(образний, динамічний, емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція, робота з 

електронним навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти тексту, 

що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність 

у навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації щодо виконання 

завдань на практичних заняттях). При подачі матеріалу також  використовуються наочні методи 

навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, 

малюнків, схем), самостійне спостереження (через безпосереднє споглядання та сприймання 

явищ дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). Інструктивно-практичний метод 

викладання і продуктивно-практичний метод учіння, коли викладач інструктує здобувачів 

освіти словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії, а 

здобувачі освіти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички. Репродуктивний 

метод (викладач дає завдання, у процесі виконання якого здобувачі освіти здобувають уміння 

застосовувати знання за зразком). Опанування дисципліни передбачає використання 

евристичних (запитальних) словесних методів, зокрема, бесіди як діалогічного методу 

навчання, за якого викладач із допомогою вдало поставлених питань спонукає здобувачів освіти 

відтворювати раніше набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі 

засвоєного фактичного матеріалу. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання 

забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-

learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент 

здобуває знання як очно, так і самостійно он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє 

цифрове середовище та забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною(традиційною) 

шкалою: 

Оцінка Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий Ставиться за ґрунтовні  та міцні знання матеріалу в заданому 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 

програмово передбачені; за знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності в розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

4 (добре) достатній 

Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, 

засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до 

самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді 

студента наявні незначні помилки. 

3 (задовільно) середній 

Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності, поверхову обізнаність із основною і 

додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою. Можливі суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

2 (незадовільно) початковий 

Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться 

студентові, який неспроможний до навчання чи виконання 

фахової діяльності після закладу вищої освіти без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного нормативного оцінювання:  опитування та 

усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в  процесі підготовки до 

виконання практичних завдань, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

практичних завдань.  

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Практична перевірка. 

М 3. Тестовий контроль. 

М 4. Письмовий контроль. 

М 5. Метод самооцінки. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-опитування). 

ЗН 3. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 



 

ЗН 4. Застосунок: «СЛВНК – тлумачний словник».  

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна  

література 
Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник / 

В.Ю. Підгурська, І.В. Голубовська. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2022. 192 с. 

Допоміжна  

література 

1. Баличева Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. 

посіб. МОНМС України, Харк. ун-т повітр. сил ім. І. Кожедуба. Харків, 2011. 

264 c.   

2. Богатько В. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Модульний 

курс : навч. посіб. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця : 

Нілан, 2017. 281 c. 

3. Середницька А. Я., Куньч З. Й. Українська мова за професійним 

спрямуванням : навч. посіб. / за ред. канд. філол. наук Г. Л. Вознюка. 3-тє 

вид., виправл. і доповн. Київ : Знання, 2012. 215 с. 

4. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний 

посібникпрактикум / Г. Л. Вознюк та ін. Восьме видання, доповнене і 

виправлене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 308 с. 66.  

5. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Симоненко та ін. / за ред. Т. В. Симоненко. 

Київ : Академія, 2009. 270 с. 

6. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів К. : Академвидав, 2004. 280 с. 71.  

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. К: Вища 

школа, 2014. 302 с. 

Інформаційні 

ресурси в  

Інтернеті 

1. Нечай А.М. Українська мова за професійним спрямуванням: дистанційний 

курс для студентів спеціальності 193. Геодезія та землеустрій. URL: 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua 

2. Лінгвістичний портал. МОVА.info. URL:  www.mova.info 

3. Проект «Нова Мова». URL:  www.novamova.com.ua 

4. Українська мова у таблицях. URL: https://erudyt.net/ 

5. Український правопис. URL: http://www.pravopys.net 

6. Словники онлайн. URL: http://www.rozum.org.ua 

7. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник / 

В.Ю. Підгурська, І.В. Голубовська. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2022. 192 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/33841/1/Pidgurska.pdf 

8. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я Ділове спілкування: 

навчальний посібник / за наук. ред. О. О. Авраменко. Івано-Франківськ: 

ЛілеяНВ, 2015. 160 с. URL : http://umo.edu.ua/images/content/ 

depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.p df 2.  

9. Андрєєва Т. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. 

Київ, 2012. 253 с. URL : http://bit.ly/2lR1oYO. 

10. Рускуліс Л. В., Зайцева Т. А. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. 

Сухомлинського. Миколаїв : Іліон, 2014. 305 c. URL: 

https://studfiles.net/preview/5550428/.  
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