
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

1. Кафедра: Мовної підготовки. 

2.Інформація про 

викладачів 

Ситько Олена Миколаївна – кандидатка філологічних 

наук, доцентка, завідувачка кафедри мовної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Авторка більше 80 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років.  

У 2018 р. пройшла стажування в Навчально-науковому 

інституті неперервної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  

м.Київ. 

У 2019 р. пройшла стажування у Південноукраїнському 

національному педагогічному університеті імені 

К.Д.Ушинського. м.Одеса. 

У 2021 р. пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації 

(Вебінар) «Підбір, підготовка, та публікація наукових 

статей у наукових виданнях, що індексуються у базах 

даних Scopus та Web of Science». Інститут Науково-

дослідний Люблінського науково-технологічного парку, 

IESF Міжнародна фундація науковців та освітян та ТОВ 

«Наукові публікації».  

Сфера наукових інтересів: 

Українська мова професійного спрямування, юридичне 

документознавство, українська наукова мова.. 

З викладачкою можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 113, тел. (098) 8821511)  Viber, 

Telegram, електронна адреса: magistra2008@ukr.net. 

Тягнирядно Євгенія Василівна - кандидатка педагогічних 

наук, доцентка, професорка кафедри мовної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Авторка більше 80 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

У 2019 р. пройшла стажування у Південноукраїнському 

національному педагогічному університеті імені К. Д. 

Ушинського. м.Одеса.  

У 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в 

Одеському національному університеті імені 

І.І.Мечникова. 

Сфера наукових інтересів: 

Українська мова професійного спрямування, юридичне 

документознавство. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 113, тел. (067) 3028678 Viber, 



Шаповаленко Надія Миколаївна - кандидатка 

філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри мовної 

підготовки факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності. Авторка більше 80 

наукових праць, досвід роботи більше 20 років. 

У 2019 р. пройшла стажування у Південноукраїнському 

національному педагогічному університеті імені К. Д. 

Ушинського. м.Одеса.  

У 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в 

Одеському національному університеті імені 

І.І.Мечникова. 

Сфера наукових інтересів: 

Українська мова професійного спрямування, юридичне 

документознавство. 

З викладачкою можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 113, тел. (067) 9673237 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 

 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому семестрі на першому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

90 (денна)       90 (заочна) 

40 (денна)      10 (заочна) 

0 (денна)         2 (заочна) 

40 (денна)         8 (заочна) 

50 (денна)       80 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Курс «Українська мова  професійного 

спрямування» безпосередньо пов'язаний із проблемами 

функціонування мови в суспільстві, питаннями 

підвищення культури усного й писемного мовлення, 

науковим обґрунтуванням правил організації мовних 



одиниць залежно від вибору  типів мовлення в сфері 

офіційно-ділової й професійної комунікації 

правоохоронців. 

Особлива увага приділяється осмисленню шляхів 

широкого утвердження мови в законодавчій, виконавчій, 

судовій і, зокрема правоохоронній, діяльності 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни  є 

формування в майбутніх спеціалістів умінь та навичок 

досконалого володіння українською літературною мовою 

в професійній сфері (розширення й поглиблення базових 

знань курсантів і слухачів з української мови). 

 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Іноземна мова професійного спрямування», 

«Юридичне документознавство», «Інформаційне 

забезпечення професійної діяльності», «Теорія держави 

та права», «Історія держави та права», «Логіка». 

 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, практичних  

занять.  

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

 

11 Форма контролю: Екзамен  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль.  

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 



Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: історію розвитку та становлення української мови; 

основні законодавчі документи про мову;  головні 

особливості й різновиди офіційно-ділового, наукового 

стилів мовлення тощо; особливості  мови ПС на всіх 

рівнях (орфографічному, лексичному, морфологічному, 

синтаксичному); загальну характеристику та історію 

розвитку української правничої термінології, ознаки 

терміна; структуру юридичних термінологічних 

словників і словників ділової мови; особливості 

перекладу сталих словосполучень й фахової термінології; 

вміти: згідно з нормами СУЛМ вимовляти, писати, 

уживати лексику за фахом; працювати з юридичними й 

військовими термінологічними словниками, а також із 

іншими видами словників української мови; перекладати, 

уникаючи явища інтерференції, тексти фахового 

спрямування; доречно й правильно вживати фахову 

термінолексику; виконувати лексико-граматичні 

завдання на матеріалі мови ПС і фахової літератури, 

редагувати відповідні тексти. 

 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Дрозд Л. М. Українська мова за професійним 

спрямуванням. Теорія. Методика. Практика [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 3-тє, допов. Д. 

:Ліра, 2010. 407 с. 

2. Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної». 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге 

вид., допов. Xарків: Торсінг, 2002. 448 с. 



4. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії 

юриста: підручник. Київ: Алерта, 2005. 284 с. 

5. Кабиш О. О. Українська мова в судово-

процесуальній сфері : навч.-практ. посіб. К.: Алерта, 

2019. 110 с. 

5. Михайлюк В.О. Українська мова професійного 

спілкування: навч. посіб. Київ: ВД «Професіонал», 2005. 

496 с. 

6. Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й. та 

ін. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. 

пос. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011.  448 

с. 

 7. Токарська А. С. Українська мова фахового 

спрямування для юристів: підручник.Київ:Знання, 2008. 

414 с. 

8.  Українська мова (за професійним 

спрямуванням): норми та культура мовлення: навч. посіб. 

для студ. дистанц. форми навчання. Львів: Вид-во НУ 

«Львівська політехніка», 2010. 179 с.  

9. Українська мова (за професійним 

спрямуванням): навч. посіб. для студ. ВНЗ 1-2 рівнів 

акредитації. Чернівці: Місто, 2010.  248 с.  

10. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний 

курс: підручник. Київ: Літера ЛТД, 2003. 448 с. 

 

  

 

 

 

 


