Назва модуля: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Код модуля: ГСПБ. 1.1.2
Тип модуля: Обов’язковий
Семестр: І
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 3.0) год.; аудиторні години :
денна форма навчання: практичні заняття – 54 год.; заочна форма: практичні заняття – 12 год.
6. Лектор: кандидат філологічних наук Малиш Мирослава Михайлівна
7. Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: загальні поняття мови і мовлення; основні віхи формування й розвитку української мови;
основи її граматики та стилістики; специфіку мовних стилів, зокрема характерні риси та підстилі
офіційно-ділового стилю; особливості оформлення різних видів службових документів, основи
культури усного ділового спілкування; засади майстерності публічного виступу, публічної дискусії;
- вміти: вільно спілкуватися українською в діловій та неділовій сферах; застосовувати правила
української мови; класифікувати службові документи, складати й редагувати їх; оперувати
методами, прийомами перевірки грамотності тексту; застосовувати навички усного ділового
мовлення; планувати зміст, процес публічної дискусії; аналізувати проблемні мовні питання;
користуватися довідковими джерелами; долати труднощі перекладу
8. Спосіб навчання: аудиторний
9. Необхідні обов’язкові супутні модулі: кореквізит: Іноземна мова
10. Зміст модуля: Українська літературна мова – мова професійної комунікації. Загальнонародна,
літературна, державна українська мова. Функції мови. Мовна норма. Стильові різновиди
української літературної мови. Характерні риси, підстилі офіційно-ділового стилю. Ділові
документи, їх класифікація, загальні вимоги до складання та оформлення. Труднощі складання та
перекладу різних видів документів. Усне ділове мовлення. Особливості публічного ділового
спілкування
11. Рекомендована література:
 Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. – К.: Центр учб. лри, 2012. – 624 с.
 Збірник тестових завдань з української мови: навч. посіб. / Г.Л.Вознюк, С.З.Булик-Верхола,
І.П.Василишин та ін. – Львів:вид-во Львівської політехніки, 2017. – 576 c.
 Конівіцька Т. Я. Особливості розвитку риторичних умінь майбутніх психологів у ВНЗ //
Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. – Ч. 2. – К., 2017. – C. 72–74.
 Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посіб. / О. Р. Микитюк. – Львів:
вид-во Львівської політехніки, 2017. – 236 c.
 Мовна норма: пошук істини: навч. посіб. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 256 c.
 Підготовка до публічного виступу / З.Й.Куньч, Г.П.Городиловська, Н.І.Голубінка, І.Д.Шмілик, –
Львів: вид-во Львівської політехніки, 2014. – 56 с.
 Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Атіка, 2017. – 270 с.
12. Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна;
Методи: практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань та
контрольний захід – іспит. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма – 50
балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма – 50 балів .
Максимальна сумарна оцінка – 100 балів
14. Мова навчання: українська
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