
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Українська мова (за професійним 

спрямуванням 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Норми сучасної української мови в професійному спілкуванні, з 

основні вимоги до складання та оформлення професійних 

документів. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Навчання професійного мовлення, підвищення загальномовного 

рівня майбутніх фахівців, формування практичних навичок 

ділового усного й писемного спілкування в колективі, розвиток 

комунікативних здібностей. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Збагатити словниковий запас термінологічною, фаховою 

лексикою, складати тексти фахової документації, удосконалення 

фахової мови, підвищення загальномовної культури майбутніх 

спеціалістів і їх мовної культури. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові 

креативних здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, 

активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як 

визначальні для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного фахівця. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми 

мовлення. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. 

Культура мовлення під час дискусії. Специфіка мовлення 

фахівця. Формування навичок і прийомів мислення.  Види, 

форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики. 

Етика ділового спілкування, її предмет і завдання. Структура 

ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. 

Мовленнєвий етикет. Правила спілкування фахівця при 

проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону. 

Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. Спеціальна 

термінологія і професіоналізми. Типи термінологічних словників. 

Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. 

Пароніми та омоніми. Вибір синонімів. Орфографічні та 

орфоепічні норми сучасної української літературної мови. 

Словники. Морфологічні норми сучасної української літературної 

мови у професійному спілкуванні.  Синтаксичні норми сучасної 

української літературної мови. Складання професійних 

документів: загальні вимоги, текст, основні реквізити, види. 

Укладання документів щодо особового складу. Укладання 

довідково-інформаційних документів. Особливості складання 

розпорядчих та організаційних документів. Укладання фахових 

документів.  

Види занять:  практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання:словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: очна денна 

Пререквізити Знання з української мови, отримані на базі повної середньої 

освіти 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час вивчення 

професійно-практичного циклу дисциплін  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ 

IV р. а.) / С.М. Луцак, Н.П. Литвиненко, О.Д. Турган та ін.; за ред. 

С.М. Луцак. 2018. 360с. 

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посібник. К. 

2018. 270 с.  

Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

підручник. К.: Медицина, 2017. 

Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного 

спілкування. К.: Каравела, 2005. 

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура українського фахового 

мовлення: навч. посіб. К.: Академія, 2007. 360 с. 

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ За ред. 

Л.О. Пустовіт. К.: Довіра, 2000. 1017 с. 

Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового 

мовлення: навч. посіб. К.: Арій, 2008. 160 с. 

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. — 

К.: Академія, 2004. 344 с. 

Мозговий В.І., Семенова Л.П., Лазарева Л.К. Ділова мова у 

таблицях. Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. 106 с. 

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. 

посіб. К.: Знання, 2006. 291 с. 



Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: 

Т.М. Антонюк. Чернівці, 2000. 57 с. 

Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-

довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996. 

Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української 

мови. Львів: Фенікс, 1996. 

Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української 

мови: 2-ге вид.,перероб. і доп.  К., 2000. 

Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення.  

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет української мови та літератури №5 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

СІРИК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 

Посада: викладач 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 

доцент 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: zp_med@ukr.net 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 

Розробник С.В. Сірик 


