
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

 
АНОТАЦІЯ КУРСУ. Навчальна дисципліна «Українська мова за 
професійним спрямуванням» є важливим компонентом циклу гуманітарної 
підготовки. Актуальністю предмету є мовно-комунікативне виховання 
майбутніх фахівців закладів освіти та мистецтва галузі культури, а також 
розвитку і вдосконалення комунікативних навичок та збільшення лексикона 
як обов’язкової умови формування повноцінної особистості відповідно до 
сучасних вимог на ринку праці та потреб часу. 
КОМПЕТЕНТНОСТІ. У межах курсу здобувачі кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» формують загальні компетентності, передбачені освітньо-
професійною програмою Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки: 
- здатність до спілкування державною мовою в її усній та письмовій формах,  
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
- здатність навчатись та опановувати сучасні знання; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
Серед фахових компетентностей, що отримують здобувачі: 
- здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати 

професійні знання у практичній діяльності. 
- Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. 
- Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 
ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ. Кількість кредитів ЄКТС – 3, курс – перший, семестр 
– 2, загальний обсяг – 90 годин, з них практичних – 42 години, самостійних – 
48 годин. 
МЕТА КУРСУ – удосконалити мовно-комунікативну складову майбутніх 
фахівців мистецтва та освіти в галузі культури, використовуючи напрями: 
формування комунікативної компетентності студентів, набуття 
комунікативного досвіду, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки 
у професійній сфері. 
Програмні результати навчання: демонструвати спроможність до 
самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та 
написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію українською мовою; володіти методами 
опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного 
матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших 
перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах 
українською мовою; володіти термінологією музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним апаратом; вміти здійснювати педагогічну 
діяльність українською мовою. 
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ 
ПОСЛІДОВНОСТІ. Дисципліна «Українська мова за професійним 
спрямуванням» вивчається у другому семестрі першого курсу та є важливим 
навчальним компонентом. Для набуття практичного досвіду з предмету 
необхідні знання з дисципліни отримані на попередньому освітньому рівні (в 



рамках повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Молодший бакалавр»). «Українська мова за проф.спрямуванням» є базисом 
для вивчення наступних дисциплін циклу професійної підготовки: 
Етномузикологія, Історія та теорія музики, Методологія музичної освіти, 
Основи наукової діяльності, Аналізу музичних творів, Педагогічної та 
Виконавської практик та написання Бакалаврської (кваліфікаційної) роботи. 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ. Дисципліна «Українська мова за 
проф.спрямуванням» реалізовується у вигляді практичних занять та 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Пояснювально-ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, співвідношення репродуктивних і продуктивних 
методів, метод проблемного навчання. 
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.  

Блок № 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 
мовлення. Професійна комунікація. 

Блок № 2. Ділові папери. Наукова комунікація як складова фахової 
діяльності. 
ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. Вивчення дисципліни передбачає 
проведення поточного контролю та екзамену наприкінці семестру.  
Поточний контроль здійснюється в межах модулю. Під час вивчення кожного 
блоку виконуються різні види письмових та усних завдань. 
Кожен студент, з метою отримання оцінки «добре» (від 74 до 89 балів за 
шкалою ECTS), при вивченні навчальної дисципліни, протягом семестру 
зобов’язаний виконати (мінімум): лабораторну роботу (за словниками), 
публічний виступ (за заданою викладачем темою), взяти участь у нараді, 
дискусії, підготувати зразки ділових паперів, підготувати реферат на тему 
(за погодженням з викладачем), перекласти 1 професійний текст. 
Бали, отримані під час заходів поточного контролю, враховуються в сумі 
балів, отриманих на проміжному контролі. Сума балів, отримана під час 
заходів проміжного контролю, враховується в підсумковій оцінці.  
У разі набрання необхідної кількості балів за результатами поточного та 
проміжного контролю підсумкова оцінка за екзамен може ставитись 
автоматично.  
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»).  
• Усі завдання, передбачені програмою мають бути виконані у встановлений 

термін.  
• Активна участь здобувачів у навчальному процесі заохочується 

додатковими балами.  
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності.  
• Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з поважних причин та 

підлягають відпрацюванню.  
 


