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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Українська мова
професійного спрямування» складена відповідно до освітньої програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність
(правоохоронна діяльність)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є українська
професійна мова, її стильова диференціація, підстилі (законодавчий,
дипломатичний, адміністративно-канцелярський), індивідуальний мовний
стиль, несловесні засоби спілкування (жест, міміка, тілесний дотик,
інтонація, вираз очей, відстань), ораторська (риторична) компетенція,
професійні документи, буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний
переклади, анотування і реферування наукових текстів, основні правила
бібліографічного опису джерел, науковий етикет.
Міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами, як культура
юридичного мовлення, філософія, історія та культура України, логіка, вступ
до правових досліджень, теорія держави та права, історія держави та права
України та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування
Тема 2. Основи культури української мови
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному
спілкуванні
Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності
Тема 5. Ділове спілкування і мистецтво презентації
Тема 6. Культура усного фахового спілкування
Тема 7. Форми колективного обговорення професійних проблем
Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Тема 9. Документація з кадрово-контрактних питань
Тема 10. Довідково-інформаційні документи
Тема 11. Етикет службового листування
Тема 12. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
Тема 13. Науковий текст: основні вимоги до нього
Тема 14. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова
професійного спрямування» є підвищення рівня загальномовної підготовки,
мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне
оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів

української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному
мовному рівні. Зокрема, це:
- формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти;
- набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних
здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує
пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для
формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного
фахівця;
- вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері:
вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних
мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу;
сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології
свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів,
послуговування різними типами словників.
1.2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни
«Українська мова професійного спрямування» є:
- сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у
професійній діяльності;
- забезпечити досконале володіння нормами сучасної української
літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного
мовлення;
- виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у
спілкуванні;
- розвивати творче мислення здобувачів вищої освіти;
- виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.
- сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування,
коригування та перекладу наукових текстів.
Для виконання поставлених завдань до кожного практичного заняття
дібрано різні усні та письмові вправи, виконання яких повинно закріпити на
практиці засвоєні теоретичні знання і навіть доповнити їх. З метою
активізації розумової діяльності здобувачів вищої освіти: підібрано цікаві,
оригінальні завдання, всіляко урізноманітнені. Так, крім традиційних вправ,
заплановано й такі види роботи, як завдання з використанням різних видів
словників, вправи на заміну одних синтаксичних конструкцій іншими,
скорочення і поширення тексту, різні описи й твори, добирати синоніми,
антоніми, пароніми до запропонованих лексем та складати з ними речення,
проводити читання вголос, монологічні усні перекази та діалоги, бесіди,
виступи перед аудиторією з повідомленням чи доповіддю, тренінги тощо.
Продумано організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти зі
словниками, навчальними посібниками та іншою додатковою літературою, а
також поточних консультацій, що передбачають виконання здобувачами
вищої освіти додаткових завдань зі складних тем.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:

знати:
• стан розвитку сучасної української літературної мови, її місце серед
інших мов світу;
• стильову диференціацію сучасної української літературної мови, її
джерела та умови існування;
• офіційно-діловий та науковий стилі як різновиди української
літературної мови, їх особливості і риси;
• стильові засоби творення офіційно-ділових та наукових текстів
(письмових і усних), мовних і позамовних чинників їх добору;
• структуру офіційно-ділового та наукового стилів (підстилі і жанри) і
причини її існування;
• український мовний етикет, особливості його дотримання в ділових
ситуаціях.
вміти:
• відділяти тексти офіційно-ділового та наукового стилів від інших
стилів сучасної української літературної мови, характеризувати їх
особливості;
• добирати потрібні засоби мови для ділового спілкування через
зіставлення їх з існуючими варіантами;
• аналізувати, пояснювати і виправляти помилки в текстах ділового та
наукового стилів;
• використовувати мовний етикет відповідно до ситуації.
1.4. Форма підсумкового контролю (екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90__ години / __3__
кредити ECTS.

1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні
навчальної дисципліни:
Здатність вирішувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері
Інтегральна
правоохоронної діяльності або у процесі
компетентність
навчання, що передбачає застосування певних
теорій та методів правоохоронної діяльності і
характеризується
комплексністю
та
невизначеністю умов.
Знання та розуміння предметної області
ЗК-2
та розуміння професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною
ЗК-3
мовою як усно, так і письмово.
Здатність вчитися і оволодівати
Загальні компетентності ЗК-5
сучасними знаннями.
(ЗК)
Здатність реалізувати свої права і
ЗК-10
обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК-11 Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
Спеціальні (фахові,
Здатність
професійно
оперувати
СК-3
предметні)
категоріальнопонятійним
апаратом
права і правоохоронної діяльності.
компетентності (СК)

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення
Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування
Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та
літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.
Мова професійного спілкування як функціональний різновид
української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція.
Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
Тема 2. Основи культури української мови
Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.
Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма
фахівця-юриста. Мовні норми.
Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні
ситуації. Парадигма мовних формул.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у
професійному спілкуванні
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.
Основні ознаки функціональних стилів.
Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і
розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.
Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності
Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми
професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії
спілкування.
Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування.
Тема 5. Ділове спілкування і мистецтво презентації
Поняття ділове спілкування. Види публічного мовлення. Презентація як
різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і
комунікативні принципи презентації.
Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання,
уміння слухати.
Професійна комунікація

Тема 6. Культура усного фахового спілкування
Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час
безпосереднього спілкування.
Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та
види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з
роботодавцем.
Тема 7. Форми колективного обговорення професійний проблем
Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного
рішення. Нарада. Дискусія.
«Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний
потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми.
Технології проведення «мозкового штурму».
Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Класифікація документів. Національний стандарт України.
Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків
документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.
Тема 9. Документація з кадрово-контрактних питань
Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист.
Заява. Види заяв. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів.
Наказ щодо особового складу. Трудова книжка.
Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.
Тема 10. Довідково-інформаційні документи
Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт.
Довідка.
Протокол, витяг з протоколу.
Тема 11. Етикет службового листування
Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи
листів.
Тема 12. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
Становлення і розвиток наукового стилю української мови.
Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.
Мовні засоби наукового стилю. Науковий етикет.
Тема 13. Науковий текст: основні вимоги до нього

Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект
як важливий засіб організації розумової праці. Анотування і реферування
наукових текстів.
Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання
покликань.
Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.
Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.
Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової,
бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.
Тема 14. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів
Форми і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний,
анотаційний переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів
українською.
Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів.
Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові
висловлювань.

3. Рекомендована література
Нормативно-правові акти
1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019
року. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2704-19.
2. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль (екзамен)
1. Предмет і завдання курсу «Українська мова професійного спрямування». Зв'язок з іншими
гуманітарними дисциплінами.
2. Мова як чинник історичного розвитку суспільства. Функції мови.
3. Законодавче забезпечення і фактори прискорення упровадження державної мови на
сучасному етапі.
4. Мовна культура як важлива особливість професійного зростання юриста.
5. Літературна мова - вища форма загальнонародної мови. Мова і мовлення. Шляхи
підвищення культури мовлення.
6. Норми літературної мови. Основні ознаки культури мовлення. Особливості мовної культури
юриста.
7. Мовна норма - невід'ємна ознака законодавчої практики.
8. Державна мова — мова професійного спілкування.
9. Мовна політика в Україні. Державна мова в Україні.
10. Комунікативне призначення мови в професійній сфері.
11. Професійна мовнокомунікативна компетенція.
12. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.
13. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.
14. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм.
15. Словники у професійному мовленні. Типи словників.
16. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.
17. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.
18. Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні.
19. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки
функціональних стилів.
20. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.
21. Текст як форма реалізації професійної діяльності.
22. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.
23. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.
24. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації.
25. Гендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування.
26. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.
27. Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.
28. Поняття про риторичну компетенцію.
29. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення.
30. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні,
композиційні і комунікативні принципи презентації.
31. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Співбесіда
з роботодавцем.
32. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.
33. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.
34. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал
співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення
«мозкового штурму».
35. Класифікація документів.
36. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів.
37. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів.
38. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.
39. Документація з кадрово-контрактних питань
40. Довідково-інформаційні документи

41. Етикет службового листування
42. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
43. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Жанри наукових
досліджень.
44. Оформлювання результатів наукової діяльності.
45. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.
46. Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань.
47. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.
48. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт.
49. Науковий етикет.
50. Способи викладу в науковому тексті: опис, міркування, розповідь, повідомлення. Їх мета,
структурні компоненти, мовні особливості.
51. Конспект як аналітико-синтетична переробка інформації вихідного тексту.
52. Анотування наукового джерела. Види анотацій. Вимоги до анотування наукового джерела.
53. Реферативне читання наукових джерел за фахом. Основні функції реферату.
54. Класифікація рефератів. Вимоги до тексту реферату. Етапи підготовки реферату.
55. Редагування наукового тексту. Види редагування.
56. Спільне і відмінне між текстом наукової статті та анотацією, рефератом і рецензією.
57. Основні компоненти наукової статті. Мовні засоби організації наукової інформації в науковій
статті.
58. Оформлення списку використаних джерел. Оформлення електронних інформаційних
ресурсів.
59. Відгук і рецензія на наукову роботу. Мовні кліше для написання рецензії.
60. Морфологічні особливості вживання іменників та прийменників у професійній мові юриста.
61. Числівник у текстах професійного спрямування.
62. Особливості використання займенників, дієслів, інших дієслівних форм у професійному
мовленні.
63. Вживання у фаховій мові службових частин мови. Синонімія сполучних засобів,
використання прийменників по, при, в (у) та ін.
64. Синтаксична структура текстів фахового спрямування.
65. Пунктуаційні норми і текст документа.
66. Мовна політика у країнах Західної Європи.
67. Видатні діячі науки та культури про українську мову.
68. Проблема мови й народності у працях К.Д.Ушинського, О.О.Потебні, М.Грушевського та
інших.
69. Орфоепічна нормативність української ділової мови.
70. Вживання м’якого знака й апострофа.
71. Зміни приголосних звуків і їх нормативна передача на письмі.
72. Правопис складних і складноскорочених слів.
73. Правопис українських префіксів.
74. Правопис імен і прізвищ. Складні випадки відмінювання прізвищ.
75. Основні правила вживання великої літери у діловій мові.
76. Дієприкметник і дієприслівник у діловій мові. Рекомендації щодо їх використання.

