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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова » є 
формування у майбутніх фахівців музичного ЗВО умінь і навичок 
досконалого володіння українською літературною мовою; 
підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, 
формування комунікативної грамотності студентів; набуття 
комунікативного досвіду для формування професійної 
майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; 
вироблення навичок оптимальної мовної поведінки; оволодіння 
культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття і 
відтворення різних типів текстів, засвоєння лексики і термінології 
свого фаху, послуговування різними типами словників; практичне 
оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного 
стилів української мови, що забезпечить спілкування на 
належному мовному рівні. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова 
» є формування компетенції майбутніх фахівців, що містить 
знання і практичне оволодіння нормами літературної мови; чітке 
і правильне розуміння ролі державної мови; дотримання вимог 
культури усного й писемного мовлення; виробити навички 
самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; 
розвивати творче мислення студентів; сформувати навички 
оперування фаховою термінологією, редагування, коригування і 
перекладу наукових та ділових текстів; виховувати повагу до 
української літературної мови та її традицій. 
 Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 
навчальної дисципліни студент повинен  
 знати: 

- предмет, завдання і значення курсу; 
- типи норм сучасної української літературної мови; 
- основи культури мови та мовлення; 
- комунікативні ознаки культури мовлення; 
- правила поведінки, які регламентують взаємини між 

людьми у різних ситуаціях; 
- визначати жанри офіційно-ділового, наукового, 

розмовного стилів; 
- особливості форм усного спілкування;  
- невербальні засоби спілкування; 
- види ораторських промов, особливості їх підготовки й 

виголошення;  
- основні прийоми удосконалення майстерності мовлення;  
- жанри наукового мовлення та особливості їх оформлення;  
- специфіку наукового тексту;  
- типи та види перекладу, способи перекладу стійких 

словосполучень;  
- основи редагування наукового, ділового тексту;  

уміти:  
- послуговуватися нормами сучасної української 

літературної мови; 
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- грамотно складати різні типи текстів, правильно 
добираючи мовні засоби, що репрезентують їхню 
специфіку ; 

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно 
до комунікативних намірів;  

- влучно висловлювати думки для успішного розв'язання 
проблем і завдань;  

- вільно користуватися спеціальними джерелами, 
довідниками, словниками та іншою довідковою 
літературою, необхідною для самостійного 
вдосконалення мовної культури;  

- сприймати, відтворювати, редагувати тексти наукового та 
офіційно-ділового стилів; 

- дотримуватися мовного етикету відповідно до обставин, 
за яких відбувається спілкування;  

- створювати та скорочувати наукові тексти. 
 

  
Компетентності 
 

Загальні: 
ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 
письмово. 
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і 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 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, Ті 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: 
СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 
художнього образу. 
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків. 
СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 
комунікацій. 
СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 
лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 
музичного мистецтва. 
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Результати 
навчання 
 
 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності 
до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми 
та художнього змісту. 
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного 
дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та 
написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої 
літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, 
принципами формування наукової теми та розуміння подальших 
перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 
культури. 
СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 
інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 
композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 
музикознавстві та музичній педагогіці. 
Поглиблені для курсу: 
− здатність системно аналізувати головні тенденції 

історичного розвитку українського народу, цінувати його 
культурно-історичні та морально-етичні надбання та 
сприяти розв’язанню актуальних загальнодержавних і 
суспільних завдань; 

− базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її 
природу та функції, про генетичну і структурну типологію 
мов світу, фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови;  

− здатність демонструвати знання з теорії та історії мови, що 
вивчається; 

− здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, 
що вивчається, в усній та письмовій формі, у різних 
жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 
комунікативних завдань у різних сферах життя;  

− здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань; 

− здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і 
стилів державною мовою; 

− здатність до надання консультацій з дотримання норм 
літературної мови та культури мови; 

− здатність до ведення ділової комунікації усно і письмово.  
− здатність самостійно застосовувати методи та засоби пізнання, 

навчання та самоконтролю для здобуття нових знань та навичок. 
− затність до спілкування українською мовою. 
− здатність до усвідомлення того, що український етнос є 

самодостатнім великим європейським народом з непростою 
історією, унікальною і багатою культурою, чудовими музичними 
традиціями.  

− здатність до мовної адаптації та дії в новій ситуації. 
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жанрах. 
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в 
редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській 
практичній діяльності. 
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним апаратом. 
РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 
знання з музичного мистецтва. 
 
Поглиблені для курсу: 
У результаті вивчення дисципліни студент має знати сучасну 
українську музичну термінологію, лексичний мінімум та граматичні 
явища з метою отримання інформації, читання, перекладу текстів за 
фахом для майбутнього спілкування. 
Комунікація: 
− Володіти навичками усної комунікації і застосовувати їх у 

фаховому спілкуванні, розуміти усне (монологічне та діалогічне) 
мовлення за темами професійного характеру, володіти базовою 
граматикою та основними граматичними явищами, характерними 
для професійної мови, читати і розуміти літературу за 
спеціальністю. 

− Здатність використовувати знання щодо норм професійної етики 
та готовність до її дотримання. 

− У результаті успішного освоєння матеріалу студент повинен 
ефективно застосовувати свої знання на практиці, підсилювати 
мовні засоби в зв’язку з конкретними завданнями і умовами 
спілкування, поглиблення та вдосконалення знань з української 
мови, володіти різними засобами мови, користуватися мовно-
комунікативною компетенцією як у професійній діяльності, так і 
для подальшої самоосвіти. Це допоможе майбутнім фахівцям у 
професійному зростанні, набутті високої майстерності, в 
майбутній творчій діяльності.  

 

Зміст дисципліни 
(перелік тем) 

 

 Розділ 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи спілкування 
 

 Тема 1. Вступ. Державна мова та її функції. Місце української мови 
серед  
 інших мов світу. 
 Тема 2. Основи культури української мови Літературна мова як вища 
форма  
 вияву української національної мови, її властивості, сфера  
 застосування.  
 Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови. 
  

Вимоги до 
підготовки слухачів 
(міждисциплінарні 
зв’язки, що 
передують 
вивченню 
дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Українська мова» вивчається 
на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр і є дисципліною, 
що використовує досягнення та методи фундаментальних та 
прикладних наук, та основних дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки. Це забезпечує можливість викладання 
дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх фахівців. 
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 Розділ 2. Культура комунікації  
 
 Тема 4. Культура усного спілкування. Спілкування як інструмент 
 професійної діяльності. 
 Тема 5. Риторика і мистецтво презентації. 
 Тема 6. Форми колективного обговорення проблем. 
 Тема 7. Культура писемного спілкування. 
 
 Розділ 3. Наукова комунікація  
 
 Тема 8. Науковий стиль, його ознаки та засоби вираження. 
 Тема 9. Жанри наукового стилю. 
 Тема 10. Проблеми перекладу і редагування різних типів текстів. 
 

Дидактичні методи 
на практичних 
заняттях 
 

Застосування структурно-аналітичних методик, презентацій, 
дискусій, круглих столів, он-лайн конференцій, виконання вправ, 
обговорення, відпрацювання навичок аналізу тексту, лексичний 
аналіз, граматичний аналіз, стилістичний аналіз, синтаксичний 
аналіз, презентація рефератів. Інформаційно-рецептивний, метод 
проблемного викладу, ілюстративний, репродуктивний.  

Література основна 1. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і 
сучасність / С. К. Богдан. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.                                                           
Борисенко Н.М., Гремалюк Т.В., Орєхова Л.І.  «Українська 
мова і музичне мистецтво»: Навчально-методичний 
посібник / Н.М.Борисенко, Т.В. Гремалюк, Л.І. Орєхова. –  
Одеса: Одеська національна музична академія ім. 
А.В.Нежданової, 2021. – 70 с. Борисенко Н.М., Гремалюк 
Т.В., Орєхова Л.І.. Українська мова і музичне мистецтво. 
Навчально-методичний посібник для студенів музичних 
закладів. [Електронний ресурс]. Одеса: ОНМА ім.. А.В. 
Нежданової.,  2021. 70с. 

2. Борисенко Н.М., Гремалюк Т.В., Орєхова Л.І. Музикознавча 
термінологія у лексичному складі української мови. 
Навчально-методичний посібник для студентів музичних 
закладів. [Електронний ресурс]. Одеса: ОНМА ім. А.В. 
Нежданової,  2022. 65 с. 

3. Борисенко Н.М., Гремалюк Т.В., Орєхова Л.І. Анотування 
та рецензування творів мистецтва і наукових текстів. 
Навчально-методичний посібник для студентів музичних 
закладів. [Електронний ресурс]. Одеса: ОНМА ім. А.В. 
Нежданової,  2022. 39 с. 

4. Борисенко Н.М., Гризан В.І., Шевчук Л. В., Українська мова 
за професійним спрямуванням: Навчально-методичний 
посібник/ Н.М. Борисенко, В.І. Гризан, Л.В. Шевчук. – 
Одеса: Астропринт, 2009. 

5. Борисенко Н. Стислі конспекти лекцій з курсу «Українська 
мова за  професійним спрямуванням». Методичні 
рекомендації. Частина I / Н. Борисенко. –Одеса: ОНУ ім.. І. 
І. Мечникова, 2017. – 26с. 

6. Борисенко Н. Культура наукової української мови. 
Навчально-методичний посібник / Н. Борисенко. – Одеса: 
ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2017. – 50 с.  

7.  Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
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http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
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http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
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http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
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http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
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Навчальний  посібник / Т.Б. Гриценко. – Вінниця: Нова 
книга, 2003. 

8. Когут О. І. Основи ораторського мистецтва: практикум / О. 
І. Когут. –  Тернопіль: Астон, 2005. 

9. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. 
посібник /  Г. С. Онуфрієнко. – К.: Центр навч. л-ри, 2009. – 
391с.  

10. Сербенська О. Культура усного мовлення: практикум: навч. 
посібник /  О. Сербенська . – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 
204с. 

11. Сумнів Ю. П. Наукові тексти: Специфіка, підготовка та 
презентація:  навч.- метод. посіб. – К.: НАДУ, 2008. 

12. Український правопис / НАН України; Інститут 
мовознавство ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. – 
К.: Наукова думка,2019. – 240с. 

 
 

Література 

Допоміжна 
 

1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно 
говорити / за заг.ред.О. Сербенської: посібник. – Л. :Світ, 
1994. – 152 с. 

2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. /                
В. В. Ковальчук, Л. М. Мойсєєв. – К.: Вид-чий дім 
«Професіонал», 2004. 

3. Літературна мова у просторі національної культури / відп. ред. 
Л. І. Шевченко. – К.: Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2004. 

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика 
української мови: підручник / Л.І., Мацько, О.М. Сидоренко, 
О.М. Мацько. – К.: Вища школа,2003  

5. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: навч. 
посіб. / З. В. Партико. – Л.: Афіша, 2004. 

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: 
Навчальний посібник 

7. /Я. Радевич-Винницький. – Львів, 2001. – 450с 
8. 7. Словник-довідник з культкри української мови / Д. 

Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: 
Знання, 2006. 

9.  Словник іншомовних слів / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К.: 
Довіра, 2000. 1018 с. 

10. Стахів М. Український комунікативний етикет: навч.-метод. 
посібник / М. Стахів. – К.: Знання, 2008. 

11. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: 
Модульний курс: Навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. 
Лобода. – К.: Алерта, 2009.  

 . 
 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1851490&title=%B2%F1%F2%EE%F0%B3%FF+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8&div=0&source=1&yearFst=2015&yearLst=2019&prev=25&page=0&docType4=14&parentId=0
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Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Законодавчі та нормативно-
стильові основи спілкування 

10 балів 

Культура комунікації 
25 балів 

Наукова комунікація 
15 балів 

Т 1 – 3 бали Т 1– 5 балів Т 1- 5 балів 
Т 2 – 4 бали Т 2 – 5 балів Т 2 – 5 балів 
Т 3 – 3 бали Т 3– 5 балів Т 3 –5балів 
 Т 4 –10 балів  
   

 
Індивідуальне завдання – 10 балів. 
Поточний контроль – 50 балів.  
Підсумковий контроль – 40 балів ( залік ) 
Всього – 100 балів. . 
 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Політика курсу 

Технічне 
Забезпечення 
 

− Основний навчальний матеріал (підручники та посібники). 
− Допоміжний навчальний матеріал (словники, довідники, 

роздатковий матеріал, автентичні тематичні публікації у 
спеціалізованих періодичних виданнях, роздруковані 
матеріали з Інтернету, навчальні аудіо-/ відеоматеріали. 

− Пакети тестових завдань для підсумкового контролю та банк 
завдань для поточного і рубіжного контролю. 

− Комп’ютерні мережеві засоби. 
− Ноутбук. 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   
 
зараховано 

82 - 89 В добре  74 - 81 С 
64 - 73 D задовільно  60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незараховано з 
можливістю повторного 
складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

незараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

Правила взаємодії  Політика співпраці 
Співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань дозволена, 
але відповіді кожний студент захищає самостійно. Взаємодія 
студентів під час іспиту / тестування категорично забороняється і 
будь-яка така діяльність буде вважатися порушенням академічної 
доброчесності згідно принципів ЗВО щодо академічної 
доброчесності. 

Додаткова Робоча програма дисципліни «Українська мова» ухвалена на 
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інформація засіданні кафедри іноземних мов (протокол № 2 від 7.09.2020) та на 
засіданні Вченої ради ОНМА ім. А.В. Нежданової (протокол № 2 від 
16.09.2020).  
Силабус дисципліни «Українська мова» ухвалено на засіданні 
кафедри іноземних мов (протокол № 10 від 30.04.2021).  
 
 


	Силабус курсу

