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СИЛАБУС КУРСУ 

«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: І курс, І та ІІ семестри 

Компонент освітньої програми:обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по–батькові Стоцька Ірина Василівна 

Контакти +380937636643, i.stocka@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада Старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Викладач Стоцька Ірина Василівна має понад 10 років стажу педагогічної роботи. У 2018 році їй присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Щороку бере участь у Міжнародних науково-практичних 

конференціях (понад 10), має 5 публікацій, у тому числі закордонного видання. 

У своїй практиці викладач застосовує традиційні та новітні методики, які дозволяють досягти ефективних результатів 

у вивченні української мови (за фаховим спрямуванням). Стоцька І. В. має високий фаховий рівень, виявляє творчу 

активність у створенні науково-методичних розробок. Показує приклад наполегливості, конструктивного підходу до 

справи. Критична в оцінці своїх вчинків і вимоглива до студентів.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по–батькові Братусь Іван Вікторович 

Контакти +380930382923, i.bratus@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада Доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Доцент Братусь Іван Вікторович має 25 років стажу педагогічної роботи.  

Освіта: 
1993-1998 – Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова; 

1999-2000 – стажування в інституті Гете (Німеччина); 

2001 – кандидат філологічних наук; 

2014 – доцент. 

Тема кандидатської дисертації:  
«Історико-біографічна проза Оксани Іваненко». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ  

Головна мета та завдання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: 

 виховувати потреби вивчати українську мову; 

 виробити у студентів уміння і навички комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих 

ситуаціях (зокрема в професійній діяльності) під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням 

українського мовленнєвого етикету; 

 готувати грамотних, висококваліфікованих фахівців, які добре володіють українською мовою; 

 ознайомити студентів з особливостями професійного мовлення, виробити в них практичні навички правильно 

складати документи з професійної діяльності; 

 розширити знання з професійної лексики; 

 навчити користуватися спеціальною термінологією в усному і писемному мовленні. 
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 1–й 

Кількість кредитів ECTS – 

4,0 
Рік підготовки – 1–й 

Модулів – 2 

 
Семестр – 1–й, 2–й Модулів – 2 Семестр – 1–й, 2–й 

Змістових модулів –5  Практичні – 60 год. Змістових модулів – 5 Практичні – 12 год. 

Загальна кількість 

годин – 120 

Самостійна робота – 60 

год. 

Загальна кількість 

годин – 120 

Самостійна робота –

108 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Форма контролю –  

1–й семестр – залік, 

2–й семестр – екзамен 

Семестрових годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних – 12 

самостійної роботи 

студента – 4 

Форма контролю –  

1–й семестр – залік, 

2–й семестр –екзамен 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні професійні 

завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри, сценічно–естрадні жанри, режисура) із 

залученням творчих, матеріально–технічних, фінансово–економічних та інших ресурсів, 

застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, циркознавства, театральної  та циркової 

педагогіки; театрознавства, балетознавства, театральної, сценічної та естрадної педагогіки. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

7.Здатність бути критичним і самокритичним. 

8.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

9.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

13.Навички міжособистісної взаємодії. 

14.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

6.Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в  художніх сценічних 

образах. 

8.Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно–мистецьких процесів (за 

жанрами). 

10.Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького (сценічного) 

висловлювання. 

11.Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом. 

12.Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей в творчо–виробничій 

сценічної діяльності. 

13.Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, фестивальній та конкурсній 

діяльності, пропагуванні кращих зразків національної та світової сценічної спадщини. 

17.Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори літератури і 

мистецтва, користуючись професійною термінологією. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості інформаційних технологій 

у професійній діяльності. 

6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично оцінювати власну 

діяльність та її результати.  

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії в її умовах. 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

11. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

12. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для 

його оцінки. 

13. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх 

розуміння. 

16. Вміти пояснювати феномен культури, її роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки у розвитку цивілізації та 

пов'язані з ними сучасні та естетичні проблеми. 
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18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; 

історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного 

мистецтва. Самостійно розбиратися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного 

мистецтва. 

19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в умовах історичного контексту; аналізувати твори літератури та 

мистецтва. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку 

сучасного мистецько–художнього процесу. 

20. Знати основні правові, економічні норми міжнародного права в області культурного менеджменту; принципи 

релігійної толерантності; умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження культурних 

цінностей, моральних обов’язків людини. 

22. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, володіти основними засобами психологічної 

саморегуляції. 

23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів. 

24. Вміти застосовувати методологічні засади та методику здійснення наукових досліджень; застосовувати раціональні 

прийоми пошуку, відбору, систематизації та використання інформації. 

25. Вміти надати психологічну характеристику особистості; презентувати на громадських форумах, конференціях, 

лабораторіях продукт власної творчості; працювати з документами творчих грантів та організацій у сфері культурного 

менеджменту. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Українська мова (за фаховим спрямуванням)» є практичні заняття, самостійна 

робота студента. 

Методи навчання з дисципліни «Українська мова (за фаховим спрямуванням)»: 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково–пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником. 

 самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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МОДУЛЬ 1  

Змістовий модуль 1. Культура професійного мовлення 

Тема 1. Вступ. Мета і завдання курсу. Мова як засіб 

спілкування. Функції мови. 
4 - 2 - 2 5 - 1 - 4 

Тема 2. Функціональні стилі сучасної української 

літературної мови. Офіційно–діловий стиль. 
4 - 2 - 2 4 - - - 4 

Тема 3. Мова і професія. Роль мови в підготовці 

майбутнього фахівця. Основні вимоги до мовлення. 

Культура професійного мовлення. 

4 - 2 - 2 5 - 1 - 4 

Тема 4. Форми реалізації мови. Писемне мовлення. 

Мовленнєвий етикет спілкування. 
4 - 2 - 2 4 - - - 4 

Тема 5. Види усного спілкування за професійним 

спрямуванням. Основні норми вимови. Жанри публічних 

виступів. Підготовка до виступу.   

4 - 2 - 2 5 - 1 - 4 

Тема 6. Власні висловлювання – монологи й діалоги. 

Службова бесіда. Телефонна розмова. 
4 - 2 - 2 4 - - - 4 

Тема 7. Форми проведення дискусії. Мовна політика.   4 - 2 - 2 4 - - - 4 

Тема 8. Ділові засідання. Наради. Правила спілкування. 4 - 2 - 2 4 - - - 4 

Разом за змістовим модулем 1 32 - 16 - 16 35 - 3 - 32 
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Змістовий модуль 2. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Тема 1. Професійна лексика. Власне українська та 

іншомовна лексика в професійному мовленні.  
4 - 2 - 2 5 - 1 - 4 

Тема 2. Термінологічна лексика. Загальновживані та 

вузькоспеціальні терміни. Особливості фахової 

термінології (відповідно до спеціалізації групи).   

4 - 2 - 2 4 - - - 4 

Тема 3. Професіоналізми, неологізми та фразеологізми в 

професійному мовленні. 
4 - 2 - 2 4 - - - 4 

Тема 4. Багатозначні слова. Синоніми, омоніми, пароніми в 

професійному мовленні. Збагачення професійної лексики 

синонімами. Афоризми та їх вживання. 

4 - 2 - 2 5 - 1 - 4 

Тема 5. Номенклатурні та географічні назви. 

Складноскорочені слова, абревіатури, графічні скорочення 

в професійному мовленні. 

4 - 2 - 2 3 - - - 3 

Тема 6. Особливості перекладу тексту українською мовою. 

Комп’ютерний переклад. 
8 - 4 - 4 4 - 1 - 3 

Разом за змістовим модулем 2 28 - 14 - 14 25 - 3 - 22 

Разом за модулем І 60 - 30 - 30 60 - 6 - 54 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль  3. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Тема 1. Особливості використання граматичних форм 

іменників у професійному мовленні. 4  2  2 4  –  

 

 

4 

Тема 2. Особливості використання граматичних форм 

прикметників та займенників у професійному мовленні. 4  2  2 4  –  

 

4 

 

Тема 3. Особливості використання числівників у 

професійному мовленні 
4  2  2 4  –  

 

4 

Тема 4. Особливості використання дієслівних форм у 

професійному мовленні. Труднощі перекладу процесових 

понять. 
4  2  2 4  –  

 

 

4 

Тема 5. Особливості використання прислівників у 

професійному мовленні. 
4  2  2 4  –  

 

4 

Тема 6. Особливості використання прийменників у 

професійному мовленні. 
4  2  2 4  –  

 

4 

Разом за змістовим модулем 3 24  12  12 24  –  24 

Змістовий модуль  4. Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Тема 1. Синтаксичні особливості професійних текстів. 4  2  2 4  2  2 

Тема 2. Вставні слова та вирази в професійному мовленні. 4  2  2 4  –  4 

Тема 3. Складні випадки керування й узгодження в 

професійному мовленні. 
4  2  2 4  –  4 

Разом за змістовим модулем 4 12  6  6 12  2  10 

Змістовий модуль 5. Складання і оформлення документів 

Тема 1. Класифікація службових документів.  Вимоги до 

складання та оформлення документів. Реквізити ділових 

паперів. 
4  2  2 4  –  4 

Тема 2. Документація щодо особового складу. Реквізити 

документів. 
4  2  2 4  2  2 

Тема 3. Розпорядчі документи. Реквізити документів. 4  2  2 4  –  4 

Тема 4. Довідково–організаційні документи. Реквізити 

документів. 
4  2  2 4  2  2 

Тема 5. Обліково–фінансові документи. Реквізити 

документів. 
4  2  2 4  –  4 

Тема 6. Документи з господарсько–договірної діяльності. 

Реквізити документів. 
4  2  2 4  –  4 

Разом за змістовим модулем 5 24  12  12 24  4  20 

Разом за модулем ІІ 60  30  30 60  6  54 

Усього годин 120  60  60 120  12  108 
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ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90–100 A відмінно    

 

зараховано 

80–89 B 
добре  

74–79 C 

66–73 D 
задовільно  

60–65 E 

35–59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 0–34 F 

 

Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 (1 та 2 семестри) max 100 

Самостійна робота 2 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену (2 семестр) 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку (1 семестр) 400:4 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем «екзамен» 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): 4 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, самостійна робота ) * 0,5 (постійний 

екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену. 

Екзамен оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат екзамену. 

Підсумкова оцінка за екзамен = результат  оцінка до екзамену + результат оцінка екзамену. 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем «залік» 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): кількість 

заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, самостійна робота) = результат заліку.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Антоненко–Давидович Б.С. Як ми говоримо. К.: Либідь, 1991. 

2. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. К.: Літера ЛТД, 2013. 416 с.  

3. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. К.: Наукова думка, 2010. 

432 с. 

4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. К.: Либідь., 2001. 

5. Івченко А.І. Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо, 2001. 

6. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. К.: ВЦ «Академія», 2007. 360 с. 

7. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. К.: Кондор, 2007. 356 с. 

8. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. К.: Вежа, 1994. 

9. Плотницька І. Ділова українська мова: Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Центр Навчальної Літератури, 2019. 256 с. 

10. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. І доп. К.: Знання, 

2006. 291 с. 
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11. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. 2-ге вид., стереотип. К.: ВЦ «Академія», 

2012. 216 с. 

12. Український правопис (Затверджено Українською національною комісією з питань правопису, протокол 

№5, від 22 жовтня 2018 р.). Харків: Фоліо, 2019. 352 с. 

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник: К.: Літера ЛТД. 2002. 480 с. 

14. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. К.: Алерта, 2010. 

696 с. 

15. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навчальний посібник. К.: Літера, 

2000. 

Допоміжна 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О.Сербенської: Посібник. 

Л.: Світ, 1994. 

2. Коваль А. П. Слово про слово. К., 1996. 

3. Корнієнко О. М. Мистецтво ґречності. К., 1995. 

4. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. К., 1990. 

5. Лепеха Т. В. Українська мова: Навч. посіб. К., 2000. 

6. Мацько Л. І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навч. посіб. К., 1998. 

7. Меш Г. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно. К., 1993. 

8. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів 

українською мовою. К., 1992. 

9. Універсальний довідник практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно та ін. К., 1998. 

10. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. К., 1998. 

11. Чукіна В. Ф. Граматика української мови в таблицях і схемах. К., 2000. 

12. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. К.,1997. 

Словники 

1. Головащук І.С.  Словник–довідник з правопису та слововживання. К., 1989.   

2. Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник–довідник. К., 2001. 

3. Головащук І.С. Словник наголосів. К., 2000. 

4. Дорошенко Т. Словник труднощів української мови. Харків: Торсінг, 2012. 656 с.  

5. Єрмоленко С. Словник труднощів української мови. – К., 1989 р. 

6. Орфографічний словник української мови / Уклад.  І.С.Головащук. К., 1994. 

7. Орфоепічний словник української мови. К., 1995.  

8. Тлумачний словник української мови. К., 2001. 

9. Український орфографічний словник. К., 2002. 

10. Фразеологічний словник української мови (за редакцією Паламарчук Л.). К., 1993. 

12. Інформаційні ресурси 
1. Електронний ресурс. – Режим доступу: www. litopys.org.ua 

2. Електронний ресурс. – Режим доступу: www. mova.info 

3. Електронний ресурс. – Режим доступу: www.pereklad.kiev.ua 

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: www. novamova.com.ua 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах дистанційного 

навчання форма проведення спілкування – онлайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання в 

перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн або виконувати 

завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах теми, даного 

викладачем. ВСІ завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі семінари мають бути оцінені, 

в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження робіт у Google Classroom. 

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без посилання на 

першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач зобов’язаний опрацьовувати джерела 

за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма темами та розвине критичне мислення. 

 

http://www.pereklad.kiev.ua/

