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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Українська мова (за проф. спрямуванням)
Викладач (-і) Дударенко JIB .
Контактний телефон викладача 063 951 54 53
E-mail викладача dlv2015@ukr.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 90 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Вівторок 15.00 -  16.00 . Середа 15.00 -  16.00

2. Анотація до курсу
Опис навчальної дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» як навчальна дисципліна:
- а) ґрунтується на отриманих під час навчання у середній загальноосвітній школі базових 

знаннях із сучасної української літературної мови;
- б) закладає основи фахової мови медика, з перспективою використання здобутих знань у 

професійній діяльності;
- в) продовжує формувати мовну компетенцію, комунікативні навички майбутніх 

спеціалістів та сприяє становленню національно свідомої особистості лікаря: володіння медичною 
термінологією, правилами укладання фахової документації, культурою наукової та професійної 
української мови; формуванню навичок і вмінь з актуальних видів професійної мовленнєвої 
діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: інтегрується з дисциплінами українознавчого спрямування та з 
іншими дисциплінами на рівні використання фахової нормативної лексики (медичної термінології).

Предметом навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є мова в 
усіх її проявах: у побуті, навчанні, суспільно-політичній й у професійній сфері. Методологічною 
основою навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є концептуальні 
положення про єдність мови, мовлення й мислення, свідомості й діяльності; учення про 
соціопсихолінгвістичну природу мовлення як засобу спілкування; взаємозв’язок і взаємозумовленість 
явищ і процесів, що впливають на формування комунікації у різних сферах діяльності.

3. Мета та завдання курсу
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

є продовження формування національно-мовної особистості, комунікативних навичок майбутніх 
спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» є:

- засвоєння основоположних понять з курсу «Українська мова (за професійним
спрямуванням)»;
- усвідомлення значимості державної мови в професійному спілкуванні;
- оволодіння основами фахової мови медика;
- опанування норм укладання медичних документів.

4. Результати навчання (компетентності)
Згідно з вимогами Стандартів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:
інтегральна', здатність розв’язувати складні практичні проблеми і завдання в процесі 
навчання;
загальні: здатність навчатися; здатність продукувати нові ідеї (творчість); здатність 
шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до 
професійного (усного та письмового) спілкування фаховою мовою; здатність до 
безперервного навчання та саморозвитку, самостійної праці.
спеціальні (фахові, предметні): професійні* знання, вміння та навички фахового 

__________ спілкування, володіння вербальними та невербальними засобами вираження думки.

mailto:dlv2015@ukr.net


5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції
Практичні заняття ЗО
Самостійна робота 60

Ознаки курсу
Се
местр

Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний/вибірковий

І Медицина 1 Нормативний
І Стоматологія 1 Нормативний

Тематика курсу
Тема Форма

заняття
Література Години Вага

оцінки
Термін

вик.
Змістовий розділ І. Культура усного та писемного професійного мовлення
Тема 1. Предмет, мета і завдання 
курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)».

Практ., СРС [1-3] лекс.- 

грам. вправи, 

словн. робота

5 ,4 , 3 ,2 Згідно з 
розклад.

Тема 2. Мова як засіб сучасного 
професійного спілкування.

Практ., СРС [1-3] 4:
презентація

«Ф ункції

мови»

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. Норми сучасної 
української літературної мови.

Практ., СРС [8]
^ . тези до 

теми

«Орфоепічні

норми»

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4. Функціонально- 
стилістична диференціація 
сучасної української 
літературної мови.

Практ., СРС [9] 4:
порівняльна 

табл. «Стилі 

мовлення»

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 5. Лексичний аспект 
фахового мовлення. Поняття 
нормативної професійної 
лексики

Практ., СРС [6, 8,11] 4:
Укладання

термінолог.

словника

5, 4, 3, 2 За розкл.

Тема 6. Морфологічні норми 
професійного мовлення. 
Граматична правильність як 
ознака

Практ., СРС [13, 14] 5:
[13, впр.

124 126, 128]

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 7. Синтаксичні норми 
професійного мовлення.

Практ., СРС [13, 14] 5:
[ІЗ , впр. 131, 

132, 136]

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 8. Етика професійного 
спілкування лікаря

Практ., СРС [6, Ю] ^ . повідом

лення

«Вимоги до

усного

мовлення»

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 9. Ораторське мистецтво. 
Професійна публічна промова.

СРС [6,10] ^ , виступ 

на конфер.
5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 10. Мовленнєвий етикет 
лікаря. Займенник у сфері 
професійного етикетного 
спілкування.

Практ., СРС [19] скласти 

діалог у 

пробл. сит.

5 ,4 , 3 ,2 За розкл.

Тема 11. Фразеологічні одиниці 
в науковому та фаховому 
текстах.

СРС [18] 2 . творче 

завд.
5,4 , 3 ,2 За розкл.

Тема 12. Загальна 
характеристика офіційно- 
ділового стилю сучасної

СРС [1,4]
ш.

2 * конспект 

[ 1 ] ст. 143- 

151.

5, 4, 3 ,2 За розкл.



української мови.
Змістовий розділ 2. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до документа й 
оформлення текстів документів
Тема 13. Призначення та 
класифікація документів

Практ., СРС [1,7, 8] 5:
конспект

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 14. Державний стандарт, 
основні вимоги до укладання й 
оформлення документів.

Практ., СРС [1,7, 8] скласти 

зразки док.
5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 15. Прорфесійна медична 
документація

Практ., СРС [ 1 , 4 , 5 ] скласти 

зразки док.
5, 4, 3,*2 За розкл.

Тема 16. Організаційно- 
розпорядчі документи. 
Специфіка їх укладання та 
оформлення.

Практ., СРС [ 1 , 4 , 5 ] у .ск л а сти

аргументова

не

повід..

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 17. Довідково-інформаційні 
документи. Вимоги до їх 
оформлення.

Практ., СРС [ 1 , 4 , 5 ] у .  скласти 

зразки док.
5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 18. Документи з кадрово- 
контрактових питань.

Практ., СРС [ 1 , 4 , 5 ] ^ . скласти 

зразки док.
5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 19. Особисті офіційні 
документи.

Практ., СРС [ 1 , 4 , 5 ] ^ . скласти 

зразки док.
5, 4, 3,2 За розкл.

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

Поточний контроль зд
вмінь на практичних 
практичних заняттях і є 
здійснюється під час пр 
студентами навчальногс
а) тестові завдання з ви 
послідовності дій, з ви 
фотографії чи схемі («рс
б) індивідуальне усне ог
в) розв’язання типових
г) контроль практичних 
О цінки у національні 
«незадовільно» -  2), с 
відвідування та успіш  
Підсумковий контрол 
(письмово, усно).
Для дисциплін, формою 
Оцінювання поточної н 
теми за поточну на 
чотирибальною (традиі 
види робіт, передбачені 
кожної теми (на ко>і 
традиційною шкалою о 
навчальну діяльність в 
заняття ділиться на кіль 
1.
Таблиця 1. Перерахуй 

шкалу

ійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 

складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
эведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
матеріалу. Формами поточного контролю є: 

бором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
значенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
»пізнавання»); 
іитування, співбесіда; 
ситуаційних задач; 
навичок.
и ш калі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, 
)тримані студентами, виставляю ться у ж урналах обліку 
ності академічної групи.
ь успішності навчання проводиться у вигляді диф.заліку

підсумкового контролю яких є залік:
авчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
вчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
іійною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 

шому занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
цінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
изнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 
кість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею

ок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
(для дисциплін, що завершуються заліком)

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала бі

и
5 200 4,47 179 3,94 158 3,42

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35



4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133
4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос-
4,52 181 3,99 160 3,47 139 Т і ІТ Н Ь О

4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового розділного
контролю.
Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком))

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового
контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого заліку:
______________Національна шкала________ *_______________________Бальна шкала

«5» 70-80



«4» 60-69
«З» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 3).

Вимоги до
підсумкової
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага 
кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором 
відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається
0,5 балу._________________

Умови допуску до підсумкового контролю До диференційованого заліку допускаються студенти, 
які повністю виконали програму дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»: 
відвідали усі передбачені навчальною програмою з 
дисципліни аудиторні навчальні заняття, не мають 
академічної заборгованості; опрацювали всі граматичні 
питання теоретичного курсу, виконали практичні 
завдання і отримали не менше за 72 бали за поточну 
навчальну діяльність (мають оцінку на кожному занятті 
з практичної підготовки і середній бал за поточну 
навчальну діяльність не менше 3,0).

Практичні
заняття

Змістовний розділ 1

1. Предмет, мета і завдання курсу "Українська мова (за професійним 
спрямуванням)" Мова як засіб сушеного професійного спілкування

2. Норми сучасної української літературної мови. Функціонально-стилістична 
диференціація сучасної української літературної мови

3. Лексичний аспект фахового мовлення. Термінологія у професійному 
спілкуванні. Словники у професійному спілкуванні.

4. Морфологічні норми професійного мовлення. Граматична правильність як 
ознака культури усного та писемного фахового спілкування

5. Синтаксичні норми професійного мовлення

6. Етика професійного спілкування лікаря

7. Мовленнєвий етикет лікаря. Займенник у сфері професійного етикетного 
спілкування

Змістовний розділ 2

8. Призначення та класифікація документів

9. Державний стандарт, основні вимоги до укладання й оформлення документів

10. Організаційно-розпорядчі документи. Специфіка їх укладання та оформлення

11. Довідково-інформаційні документи. Вимоги до їх оформлення

12. Документи з кадрово-контрактових питань

13. Особисті офіційні документи. Особливості їх укладання й оформлення

14. Професійна медична документація

15. Підсумковий контроль. Диф. залік

Аудиторна робота

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2
Робота на парах 2-5 Робота на парах 2-5
Презентація 15 Повідомлення 15
Загальний бал 72-

120
Загальний бал 72-120



7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.___________________________________________________________________________

8. Рекомендована література
Базова

1. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б.
Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. - Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2013. - 212
с.

2. Караман С.О. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для
ВНЗ] / С.О. Караман, O.A. Копусь, В.І. Тихоша. - К. : Літера ЛТД, 2013. - 544 с.

3. Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика: ділова українська мова
Д Л Я

студентів-медиків. - Навчальний посібник. - Київ: Здоров'я, 2001. - 392 с.
4. Кацавець Р. Ділова мова: Сучасний вимір. Підручник. - K.: Центр учбової літератури, 2008,

196 с.
Допоміжна
5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : [підручник, за програмою МОН]. - 
4-те видання / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.
6. Шутак Л.Б. Культура усного спілкування медичного працівника : [навчальний посібник для 
студентів вищих медичних навчальних закладів 111 - IV рівнів акредитації] / Л.Б. Шутак, Г.В. 
Навчук. - Чернівці : Видавництво БДМУ, 2014. - 177 с.
7. Бас-Кононенко О. В. Українська мова. Теорія, завдання, тести : [навч. посібник] / О. В. Бас- 
Кононенко, Л. П. Гнатюк. - К. : Знання, 2014. - 405 с.
8. Козаченко Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібник] / 
Г.В.Козаченко. - К. : ВСВ «Медицина», 2013. - 336 с.
9. Левченко О.П. Науковий стиль: культура мовлення: [навчальний посібник] / О.П. Левченко. - 
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 204 с.
10. Лисенко Н.О. Культура наукової мови: [навчальний посібник] / Н.О. Лисенко, Н.В. Піддубна, 
О.О. Тєлєжкіна. - X.: Тім Пабліш Груп, 2015. - 224 с.
11. Микитюк О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : [навч. посібник] / О. Р. 
Микитюк. - 2-ге вид., доповн. - Львів : Вид-во Львів, політехніки, 2012. - 440 с.
12. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. Пономарів. - К. : Либідь, 2013. - 
360 с.
13. Тетарчук І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для 
підготовки до іспитів] / І.В. Тетарчук, Т.С. Дяків. - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 186 с
14. Шутак Л.Б. Культура професійного спілкування: контрольні вправи і тестові завдання 
[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І - ІУ рівнів акредитації] / Л.Б. 
Шутак, A.B. Ткач, Г.В. Навчук. - Чернівці : Видавництво БДМУ, 2012. - 182 с.

12. Інформаційні ресурси
15. Державна мова - мова професійного спілкування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://stud24.ru/.
16. Державна мова - мова професійного спілкування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.studopedia.info/.
17. Культура писемного ділового мовлення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.linguistika.com.ua.
18. Луковенко Т. Явище паронімії в українській мові [Електронний ресурс] /Т . Луковенко.
- Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15353/1/27-123-126.pdf.

Викладач ^  £ Y *  /  JI. В. Д ударенко

http://stud24.ru/
http://www.studopedia.info/
http://www.linguistika.com.ua

