
Українська мова (за професійним спрямуванням) 

 

Спеціальність: 101 Екологія    

Код дисципліни: ОК 1.2     

 

Кафедра: Українознавства  

Лектор: доц., к.філ.н. Книшенко Наталія Петрівна 

Контактний тел.: (057) 707-37-51 

E-mail: ukr@khadi.kharkov.ua  

 

Семестр: 1 семестр  

Форма навчання: денна, заочна  

 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 

Особливості курсу: немає. 

Обсяг курсу: 3,0 кредити ЄКТС (90 годин), в тому числі практичні заняття – 

32  год., самостійна робота студента – 58 год., підготовка до екзамену – 60 год. 

 

Результати навчання:  

• Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології, 

• Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу, робити презентації та повідомлення, 

• Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної 

мережі 

• Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і 

вимог екологічного законодавства, 

• Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

пререквізити: 

• українська мова (шкільний  курс) 

кореквізити: 

•  історія України та української культури. 

Короткий зміст навчальної програми:  

Державна мова України: система норм і стилів. Основні вимоги до укладання 

ділових паперів. Національний стандарт на оформлення документів управління. 

Лексичні особливості офіційно-ділового стилю фахової документації. 

Синтаксичні особливості українського професійного мовлення. Граматичні 

особливості частин мови у ділових паперах (іменник, прикметник, числівник). 

Граматичні особливості частин мови у ділових паперах (займенник, дієслово та 

його форми). Організація професійного спілкування. Культура усного ділового 
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спілкування: загальні риси. Форми і атрибути усного професійного 

спілкування. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкування. 

Проблеми перекладу наукових текстів. Техніка перекладу наукового тексту 

дорожньо-будівельної тематики. Базові поняття українського термінознавства. 

Лексико-семантичні процеси в українській дорожньо-будівельній термінології. 

Українська термінографія. 

Рекомендована література:  

1. Абраїмова Т.В. Методичні вказівки та тестові завдання до самостійної 

роботи, практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» / Т.В. Абраїмова, Н.В. Нікуліна. - Харків: Видавництво 

ХНАДУ, 2005.-43 с.  

2. Бадєєва Л.І. та ін. Тестовий контроль з дисципліни «Українська мова (за 
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Бадєєва, Н.В. Нікуліна, Н.П. Книшенко. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2009. - 
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Заведений / С.В. Гринев-Гриневич. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008.-304 с. 

6. Дяков А.С. та ін. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні 

аспекти / А.С. Дяков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. - Київ: Academia, 2000. - 218 с. 

7. Загнітко А.П. та ін. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.-

480 с. 

8. Зарицький М.С. Актуальні проблеми українського термінознавства: 

Підручник / М.С. Зарицький. - К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»; ТОВ 

«Фірма «Періодика», 2004. - 128 с.  

9. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять: 

ДСТУ 3966-2000. - Чинний від 01.01.01. - ІС.: Держстандарт України, 2000.-
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СПДФО Співакт. - К.: 2006. - 448 с.  

11. Зубков М.Г. Сучасний український правопис / М.Г.Зубков. - Харків: 

Торсінг, 2002. -20 7 с. 

12. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навчальний 

посібник / В.О.Михайлюк. - Київ: ВД «Професіонал», 2005. - 496 с. 

 

 

Методи і критерії оцінювання, вимоги:  

Методи і критерії оцінювання: 

• письмове виконання та усний захист практичних робіт (40 %); 

• підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (60 %). 



Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали та захистили практичні роботи. 
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