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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити 

ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (24год.), практичні (36год.), самостійна робота (60год.) 

Заочна форма: лекції (8год.), практичні (8год.), самостійна робота (104год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. Очікується, 

що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські (практичні) 

заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 
обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати 

пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем семінарських 

(практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його 

тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Усну і писемну форми професійного спілкування в межах ділового, 

наукового і публіцистичного стилю, загальнотеоретичні відомості про мову і 

мовлення, основні функції мови, зміст понять українська національна і 

літературна мова, мову професійного спілкування з позиції теорії стилів та 
культури мовлення. Особливості усного та писемного ділового мовлення, 

види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, 

синтаксичні норми професійного спілкування. 

Чому це треба вивчати?   Вивчення курсу забезпечує мовну підготовку молодших бакалаврів готельно-

ресторанної справи, оволодіння студентами теоретичних та практичних основ 

сучасної української літературної мови, розвиток професійного мовлення та 

комунікативних компетентностей, необхідних для ефективної роботи 

фахівців у галузі готельно-ресторанної справи. 

Яких результатів можна  

досягнути? 

Демонструвати навички володіння державною та іноземною мовами у сфері 

професійної діяльності та міжособистісних комунікацій. 

Уміння ефективно вирішувати службові завдання шляхом дотримання 

принципів і норм загальнолюдської моралі та культури фахової діяльності. 

Здійснювати процес обслуговування споживачів у закладах готельного та 
ресторанного господарствах із використанням сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій. 

Силабус навчальної дисципліни 

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 

Освітня програма: Готельно-ресторанна справа 

Рівень вищої освіти: початковий (короткий)  

Курс: 1 



Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

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. 

Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами.  

Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та 

зворотного зв’язку, вести кореспонденцію.  

Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та іноземною 

мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній сферах, 

володіння фаховою термінологією іноземною мовою. 

Здатність виконувати роботу відповідно до вимог охорони праці, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки в закладах готельно-ресторанного 

господарства. 

Здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного 

обслуговування для вирішення типових спеціалізованих задач професійної 
діяльності. 

Здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні 

комунікації на підприємствах індустрії гостинності. 

Зміст дисципліни Роль мови в житті суспільства. 

Стилі сучасної української мови. 

Синтаксичні норми. 

Лексико-фразеологічні норми. Лексикографія. 

Офіційно-діловий стиль. Документ. 

Організаційні документи. Документація щодо особового складу. 

Науковий стиль. Наукові тексти. 

Галузеві терміносистеми української мови. 

Професійна мовнокомунікативна компетенція.  

Спілкування як інструмент професійної діяльності. 
Культура ділового спілкування. 

Риторика і мистецтво презентації. Публічний виступ як важливий засіб 

комунікації. 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 
додаткових видів завдань: підготовка доповідей за заданою проблематикою 

дисципліни, поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; 

підготовка до поточного контролю знань, що полягає в опрацюванні 

контрольних запитань, питань для самодіагностики, самостійне опрацювання 
теоретичного матеріалу за зазначеною тематикою; систематизація вивченого 

матеріалу з метою підготовки до екзамену. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія та культура України. Діловодство з використанням комп’ютерних 

технологій. Іноземна мова. 
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Поточний контроль Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, ІНДЗ, 

обов’язкове завдання. 



Підсумковий контроль Екзамен. 

Порядок та організація контролю знань здобувачів вищої освіти, зокрема 

умови допуску до підсумкового контролю визначаються розділом 8 

Положення про порядок організації освітнього процесу Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

  

 

 Розробник                                                                             Авраменко В. І. 


