
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УКРАЇНСЬКА МОВА» 

 

Мета - формування компетентного мовця, національно свідомої, 

духовно багатої мовної особистості. 

Предмет – мова як засіб комунікації, один із найважливіших засобів 

профілізації студентів, оскільки вона вербалізує картину світу і цим самим є 

основою цілісного світогляду кожної особистості. 

Дидактична структура (освітні компоненти) – «Лексикографія. 

Сучасні лексикографічні джерела», «Поняття норми в сучасній українській 

літературній мові. Нормативне й ненормативне мовлення», «Лексична норма», 

«Практична риторика. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна», 

«Орфоепічна норма», «Орфографічна норма», «Морфологічна норма», 

«Практична риторика. Суперечка як вид комунікації», «Мовна стійкість як 

ключова риса національномовної особистості», «Практична риторика. Засоби 

мовного вираження промови», «Морфологічна норма», «Синтаксична норма», 

«Пунктуаційна норма», «Стилістична норма», «Практична риторика 

Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення) 

Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування). Оцінювальні 

жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика). Етикетні жанри (привітання, 

вибачення)». 

Основні загальні та фахові компетентності: 

- формування навичок ефективної комунікації, набуття досвіду 

розв’язання життєвих проблем засобами мови; 

- формування соціальної активності, відповідальності й екологічної 

свідомості, усвідомлення сталого розвитку, готовності брати участь у 

розв’язанні питань довкілля і розвитку суспільства; конкретизує роботу зі 

збереження й захисту навколишнього середовища; 

- орієнтування на розвиток духовно, емоційно, соціально і фізично 

повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя; 

- навчання студентів ощадливості, раціонального використання коштів, 

планування витрат; стимулювання у них лідерських ініціатив, прагнення 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі; 



- формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають 

його поведінку в життєвих ситуаціях; 

- виховання ритора як гідного громадянина, компетентного у публічному 

мовленні; 

- організація базових мовленнєвих суспільних відносин; визначення 

критеріїв оцінювання публічної діяльності, на основі яких добирають осіб, 

здатних обіймати відповідальні посади; 

- сприймання надбань культури як цінність, вміння проаналізувати й 

оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в 

культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати 

традиційні для культури українського народу методи самовиховання. 

Кореквізити: «Українська література»,  «Історія України», «Зарубіжна 

література», «Основи інформатики». 

Постреквізити: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 

«Діловодство», «Ораторське мистецтво». 

Загальна система оцінювання: 12-бальна шкала оцінювання, 

побудована за принципом сумування набутих знань, умінь і навичок з 

урахуванням зростання рівня особистих досягнень здобувача. 

Умови допуску до підсумкового контролю: студент допускається до 

підсумкового контролю, якщо має не нижче, ніж 4 бали з кожного тематичного 

оцінювання. Семестрова оцінка виставляється як середня за результатами 

тематичного і підсумкового контролю. Річна оцінка виставляється як 

середньоарифметична за результатами семестрового контролю. 

Політика оцінювання результатів навчання та академічна 

доброчесність: роботи, які здаються із порушенням термінів без причин, 

оцінюються на нижчу оцінку; списування під час самостійних та контрольних 

робіт заборонені. Відвідування занять є обов’язковим, пропущені заняття 

відпрацьовуються студентом, а негативні оцінки перездаються. 

 


