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Назва 

навчальної 

дисципліни  

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Викладач 

Практичні заняття: Подолянчук Ольга Володимирівна, ст.викладач 

каф.мовознавства, кан.філ.наук  (http://www.univer.km.ua/kafmov). 

  

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: kafmov (під доменом univer.km.ua), podolyanchuko@ukr.net 

Профіль у соціальних мережах: Facebook 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7526-9387 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57,  

ауд. 213: 

Подолянчук Ольга Володимирівна: четвер з 15.00 до 16.20; 

Онлайн-консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Мета дисципліни: надбання майбутніми фахівцями мовно-комунікативної 

компетенції, рівень якої дозволяє практично використовувати українську мову в 

різних сферах професійної діяльності.  

Програмні 

компетентності, 

які 

здобуваються 

під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми, 

здійснювати юридичний аналіз питань правового характеру у сфері міжнародних 

відносин та відносин з іноземним елементом або у процесі навчання, що 

передбачає застосування відповідних механізмів міжнародно-правового 

регулювання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Власне 

«зв’язок» як такий, міжнародний і не лише, є інтегральним фокусом навчання; 

окрема увага - використанню інформаційних технологій, як зв’язуючим 

комунікатором між людьми. ОП покликана викликати інтерес, вивільнювати 

енергію та цікавість, здатність кожного студента навчатись самостійно та навчати 

інших. Освітня програма має ціннісний характер, заснованих на універсальних 

цінностях прав людини, повазі до культурних відмінностей. Загальні 

компетентності (ЗК)  

 ЗК 1. Здатність до інтегрального (не обмеженого аналітичним мисленням), 

абстрактного, логічного та критичного мислення, до творчого мислення і 
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генерування нових ідей, до аналізу і синтезу; 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями на основі плюралізму 

думок. Слід визнати, що багато правових шкіл просувають конкретні «алгоритми» 

мислення (нерідко сповнені радянського або іншого підтексту). На переконання 

авторів ОП студенти потребують інклюзивності в освіті, в яких одні форми знань 

не виключали би, а доповнювали інші. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 10. Здатність працювати як автономно, так і у команді. Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК 9. Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, 

— аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну 

документацію українською й іноземними мовами. 

ФК 11. Уміння здійснювати ефективну комунікацію в мультикультурному 

середовищі (українською та іноземною мовою). 

Результати 

навчання 

ПРН 17. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації до 

фахівців і нефахівців у сфері юридичної діяльності. 

ПРН 21. Вміти вести діловодство, ділову переписку ділову бесіду у сфері 

міжнародних відносин і зовнішньої політики та своєчасно виправляти помилки, 

допущені в роботі 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти 

і постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 1-й, семестр  – 2-й. 

Тип дисципліни – обов’язкова. 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

5,5 кредитів ЄКТС / 165 годин, у тому числі, самостійної роботи – 83 години, 

практичних занять – 48 години, лекційних занять – 34 годин.  

Форма 

навчання  
очна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Практичні заняття, виконання самостійної роботи, консультації, екзамен тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  розробляється 

індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проєктор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лекції/пра

ктичні / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

0/2/4 

Державна мова – 

мова професійного 

спілкування  
 

Робота з підручником, 

довідковою літературою, 
дискусійні питання, 

виконання тестів, 

індивідуальні завдання, 

Практичне 

заняття заняття – 

5 
СРС – 1 
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презентація.  

2/2/6 

Стилі сучасної 

української 
літературної мови у 

професійному 

спілкуванні 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 

виконання тестів, 
презентація. 

Практичне 

заняття заняття – 

5 
СРС – 2 

2/2/6 

Основи культури 

української мови 

Робота з підручником, 

довідковою літературою, 
дискусійні питання, 
виконання тестів, 

індивідуальні завдання, 
презентація, написання 

листа, робота у групах  

Практичне 
заняття заняття – 

5 

СРС – 2 

4/6/6 

Граматичні засоби та 

прийоми 

стандартизації мови 

професійних текстів 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 
презентація, виконання 

практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 
завдань 

Практичне 
заняття заняття – 

5 

СРС – 2 

4/2/3 

Спілкування як 

інструмент 

професійної 

діяльності 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 

презентація, робота з 
паперами. 

Практичне 

заняття заняття – 

5 
СРС – 1 

2/2/6 

Риторика і мистецтво 

презентації 
Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 
презентація, написання 

автобіографії/ резюме 

Практичне 

заняття заняття – 
5 

СРС – 2 

2/4/2 

Культура усного 

фахового спілкування 
Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 
презентація, виконання 

практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 
завдань 

Практичне 
заняття заняття – 

5 

СРС – 1 

0/2/4 

Форми колективного 

обговорення 

професійних проблем 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 

презентація, виконання 
практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 

завдань 

Практичне 

заняття заняття – 
5 

СРС – 1 

2/2/6 

Українська 

термінологія в 

професійному 

спілкуванні 

Дискусійні питання, 
індивідуальні завдання, 

презентація, виконання 

практичних, виконання 
тестів, індивідуальних 

завдань 

Практичне 

заняття заняття – 

5 
СРС – 2 

2/4/6 

Науковий стиль і його 

засоби у 

професійному 

спілкуванні 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 
презентація, робота з 

паперами. 

Практичне 

заняття заняття – 
5 

СРС – 2 

0/4/4 

Проблеми перекладу і 

редагування наукових 

текстів 

Дискусійні питання, 
індивідуальні завдання, 

презентація, виконання 

практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 
завдань 

Практичне 

заняття заняття – 

5 

СРС – 1 

2/2/4 

Понятійно-

термінологічний 

апарат і нормативно-

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 
презентація, робота з 

Практичне 

заняття заняття – 
5 
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правова база ділового 

документування та 

організації роботи з 

документами 

паперами. СРС – 1 

1/1/2 

Історичні етапи 

виникнення, 

становлення і 

розвитку діловодства 

в Україні 

Дискусійні питання, 
індивідуальні завдання, 

презентація, виконання 

практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 
завдань 

Практичне 

заняття заняття – 

5 

СРС – 1 

1/1/3 

Державна політика у 

сфері діловодства та 

механізм її реалізації 

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 
презентація, виконання 

практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 

завдань 

Практичне 
заняття заняття – 

5 

СРС – 1 

2/2/3 

Державна 

стандартизація і 
класифікація 

документації  

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 

презентація, виконання 
практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 

завдань 

Практичне 

заняття заняття – 
5 

СРС – 1 

2/2/5 

 Вимоги Типової 

інструкції з 

діловодства в 

міністерствах, інших 

центральних та 
місцевих органах 

виконавчої влади, 

затвердженої 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

17 січня 2018 року 

№ 55, та державного 

стандарту України 

ДСТУ 4163-2020 

«Державна 

уніфікована система 

документації. 
Уніфікована система 

організаційно-

розпорядчої 

документації. Вимоги 

до оформлення 

документів» 

Дискусійні питання, 
індивідуальні завдання, 

презентація, виконання 

практичних, виконання 
тестів, індивідуальних 

завдань 

Практичне 

заняття заняття – 

5 
СРС – 1 

4/6/10 

Правила та практика 

складання й 

оформлення 

організаційно-

розпорядчих 

документів  

Дискусійні питання, 
індивідуальні завдання, 

презентація, виконання 

практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 
завдань 

Практичне 

заняття заняття – 

5 

СРС – 1 

2/2/4 

Організація роботи з 

діловими паперами та 

контролю за їх рухом  

і виконанням  

Дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 
презентація, виконання 

практичних, виконання 

тестів, індивідуальних 

завдань 

Практичне 
заняття заняття – 

5 

СРС – 1 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 
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дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (розміщені в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Структура екзаменаційного білету включає три 

питання (2 теоретичні та 1 практичне). 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

7.1.1. Нормативно-правові акти 

1. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. – Режим доступу : URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Про державну таємницю [Електронний ресурс] : Закон України від 

24.01.1994 № 3855-XII. – Режим доступу: URL : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 

3. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]: Закон України 

від 13.01.2011 № 2939-VI. – Режим доступу: URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. 

4. Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс]: Закон України 

від 22.05.2003 № 852-IV. – Режим доступу: URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15. 

5. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний 

ресурс]: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. – Режим доступу: URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15. 

6. Про забезпечення функціонування української мови як державної 

[Електронний ресурс]: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VІІІ. – Режим 

доступу: URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19. 

7. Про звернення громадян [Електронний ресурс]: Закон України від 

02.10.1996 № 393/96-ВР. – Режим доступу: URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. 

8. Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 02.10.1992 № 

2657-XII – Режим доступу: URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 

9. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: Закон 

України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. – Режим доступу: URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. 

10. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс]: Закон України 

від 09.04.1999 № 586-XIV   – Режим доступу: URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14. 

11. Про Національний архівний фонд і архівні установи [Електронний 

ресурс]: Закон України від 24.12.1993 № 3814-XII. – Режим доступу: URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3814-12. 

12. Про стандартизацію [Електронний ресурс]: Закон України від 05.06.2014 

№ 1315-VII. – Режим доступу: URL :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2408-14 

13. Про Державний герб України [Електронний ресурс]: постанова Верховної 

Ради України від 19.02.1992 № 2137–ХІІ. – Режим доступу: URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2137-12 

14. Про затвердження Положення про Державну архівну службу України 

[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 

870. – Режим доступу: URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2015-

%D0%BF. 

15. Деякі питання документування управлінської діяльності [Електронний 
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ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 (якою 

затверджені: Типова інструкція з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві, електронного міжвідомчого обміну; Типова інструкція з 

діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої 

влади; Регламент організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній 

формі). – Режим доступу: URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-

%D0%BF. 

16. Питання українського правопису [Електронний ресурс]: постанова 

Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437. – Режим доступу: URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2019-%D0%BF. 

17. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 

засобах масової інформації [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.04.1997 № 348. – Режим доступу: URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF. 

18. Про затвердження Класифікатора звернень громадян [Електронний 

ресурс]: постанова Кабінету міністрів України від 24.09.2008 № 858. – Режим 

доступу: URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=858-2008-%EF 

19. Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 

установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання 

документів [Електронний ресурс]: наказ Міністерства юстиції України від 

12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 

за № 571/20884. – Режим доступу: URL : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12 

20. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях  [Електронний ресурс]: наказ 

Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрований в  

Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181. – Режим доступу: URL 

: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15. 

21. Державний класифікатор управлінської документації   ДК 010–98 

[Електронний ресурс]: наказ Держстандарту України від 31.12.1998 № 1024. – 

Режим доступу: URL :  http://www.dilovy.org.ua/index.php?option. 

22. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять. – К.: Держспоживтандарт України, 2005. 

23. ДСТУ 4163-2020. Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлення документів. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2021. 

24. Статут Хмельницького університету управління та права [Електронний 

ресурс]: погоджений конференцією трудового колективу університету 22 квітня 

2019 року, протокол № 1, затверджений розпорядженням голови Хмельницької 

обласної ради від 07 травня 2019 року № 70/2019-о, зареєстрований у першій 

редакції Реєстраційною службою Хмельницького міськрайонного управління 

юстиції Хмельницької області 18 вересня 2015 року за № 16731050014000604 (з 

наступними перереєстраціями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : 

www.univer.km.ua. 

  

7.1.2. Література 

25. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у професійному 

спілкуванні. Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. – 
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336 с. 

26. Діденко А.Н. Сучасне діловодство [Текст]: посібник / А.Н.Діденко. – 6-те 

вид., переробл. і доповн. – К.: Либідь, 2010. – 480 с. 

27. Кацавець Р. С. Українська мова: професійне спрямування. Підручник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 6-23. 

28. Красницька А.В. Юридичні документи [Текст]: техніка складання, 

оформлення і редагування / А.В. Красницька. - К.: Парламентське вид-во, 2006.-

528 с.  

29. Кузьменко М. Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради [Текст]: 

навч. посібник / М.Кузьменко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2020. – 260 с. 

30. Кушнаренко Н.Н. Документоведение [Текст]: Учебник. – 7-е изд., стер. – 

К.: Знання, 2006. – 459 с.. 

31. Палеха Ю.І. Управлінське документування [Текст] : навч. посіб. у 2 

частинах. Ч.1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових 

паперів) / Ю. І. Палеха. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 383 с. 

32. Палеха Ю. Кадрове діловодство [Електронний ресурс]: навч. посібник (зі 

зразками сучасних ділових паперів). — 5те вид., доп. — К.: ЛіраК. — 2009. — 

475 с. — Бібліогр.: с. (Серія «Культура діловодства»). - Режим доступу: URL: 

http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09. 

33. Пушкар О. І. Технології поліграфічного виробництва [Електронний 

ресурс] : навчальний посібник / О. І. Пушкар, Є. М. Грабовський, М. М. Оленич. 

– Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 195 с. ISBN 978-966-676-721-2. – Режим 

доступу : URL : https://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21438/1 /2019 

34.  Савицький В.Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні 

нормативно-правові акти) : Довідник / За ред. д.ю.н., проф. Нижник Н.Р. та к.н. з 

держ. упр., доц. Олуйка В.М. / В.Т.Савицький. – Хмельницький : ПП 

Ковальський В.В., 2005. – 482 с. 

35. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування України [Текст] : Монографія / За 

ред. д. н. дер. упр., проф. Олуйка В.М. / В.Т.Савицький. – К: КНТ, 2008. – 324 с. 

36. Сучасний правопис української мови [Текст] / за ред.. Є.І. Мазніченко, 

В.Є.Македон, , С.В.Шарабанової, І.Л.Яловничої. Київ : НВП «Наукова Думка»  

НАН України, 2019. –393 с.  

37. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – 

К.: Літера  ЛТД, 2015. – 318 с. 

38. Швецова-Водка Г.М. Документознавство [Текст] : навч. посіб. / 

Г.М.Швецова-Водка. – К.: Знання 2007. – 398с. 

39. Шевчук  С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним 

спрямуванням [Текст] : підручник. 4-те вид., виправл.і доповн. К. : Алерта, 2014. 

696с. 

7.2. Допоміжні джерела 

40. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / 

уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 

41. Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Грищенко. - 

Вінниця: Нова книга. - К., 2003.-472 с. 

42. Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні; Навчальний 

посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. - К.: Міжнародна агенція 

„BeeZone”, 2004. - 336с. 

43. Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П. Коваль. - К.: Либідь, 1992. - 280с. 

44. Пустовіт Л.О., Скопіленко О.І., Сюта Г.М., Цимбалюк Т.В. Словник 

іншомовних слів. К.: Рідна мова. 2000. 1018 с. 

45. Словник синонімів української мови: у 2 т. / А.А. Бурячок та ін. К.: 

Наукова думка, 1999-2000. 
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46. Словник фразеологічний української мови / уклад.: В. М. Білоноженко та 

ін. – К.: Наук. думка, 2008.  1104 с. 

47. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для 

ділової людини / за ред. В.М. Бріцина. - К.: Довіра, 2007. - 687 с. 

48. Українська мова. Енциклопедія / редкол.: В.М. Русанівський, О.О. 

Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. К.: Українська енциклопедія, 2004. 824 с. 

49. Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів / за ред. 

В.М.Русанівського. К.: Довіра, 2006.  

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

50. www.rada.gov.ua 

– Вебпортал Верховної Ради України 

51. www.president.gov.ua 

– Вебпортал Офісу Президента України 

52. www.kmu.gov.ua 

– Вебпортал Кабінету Міністрів України 

53. www.mon.gov.ua 

– Вебсайт Міністерства освіти і науки України 

54. www.nads.gov.ua 

– Вебсайт Національного агентства України з питань державної служби 

55. www.archives.gov.ua 

– Вебпортал Державної архівної служби України 

56.  www.nbuv.gov.ua – Вебсайт Національної бібліотеки України 

імені В.І.Вернадського 

57. www.gntb.gov.ua – Вебсайт Державної науково-технічної 

бібліотеки України  

58. www.ounb.km.ua – Вебсайт Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

59. www.adm.km.ua – Вебсайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

60. www.km-oblrada.gov.ua – Вебсайт Хмельницької обласної ради 

61. www. khm.gov.ua  – Вебсайт Хмельницької міської ради 

62. www.univer.km.ua – Вебсайт Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

63. www.litopys.org.ua – Вебпортал Електронної бібліотеки давньої 

української літератури «Ізборнік» 

64. www.mova.info – Лінгвістичний вебпортал 

65. www.novamova.com.ua – Вебпортал «Проєкт розвитку 

української мови» 

66. www.pereklad.kiev.ua – Вебпортал «Бюро перекладів Київ» 

67. www.pravopys.net – Вебпортал «Український правопис» 

68. www.rozum.org.ua – Вебпортал «Словники он-лайн» 

69. www.dilovy.org.ua 

– Вебпортал «Ділова українська мова» 

70. https://onlinecorrector.com.ua  

 Вебсайт «Онлайн-коректор» 

71. http://www.inmo.org.ua  Вебсайт Інституту мовознавства 

О.Потебні 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені практичні заняття відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введеним 

в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Завдання та формат виконання визначені у робочій програмі та навчально-

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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методичних матеріалах навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» (розміщені в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом від 

06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та 

права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у Щорічній звітній науковій конференції 

студентів Хмельницького університету управління та права, секція 

«Мовознавство», за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 2020 року, 

протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Можливе дистанційне вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)»  із застосуванням сучасних інтернет-технологій. 

Зворотній зв’язок 

1) під час аудиторних занять, консультацій. 

2) за допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри мовознавства 

27 серпня  2021  року, протокол № 1. 

Завідувач кафедри ___________ ____________________ 

                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – ___ ум.др.арк. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

