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Підготовка бакалаврів 

1.1.2 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Робоча програма дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» для 

студентів» за напрямом підготовки 

6.030502 - Економічна кібернетика. 

6.030504 - Економіка підприємства, 

6.030507 - Маркетинг, 6.030508 - Фінанси і 

кредит, 6.050101 - Комп’ютерні науки, 

6.050102 - Комп’ютерна інженерія, 

6.051501 - Видавничо-поліграфічна справа, 

6.051701 - Харчові технології та інженерія, 

6.051401 - Промислова біотехнологія, 

6.120201 - Фармація / розр.: 

Кулакевич Л.М. 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015. – 16 c. 

3, ЕВ 

Особливості термінології фаху: методичні 

вказівки до практичних занять з 

дисципліни „Українська мова за 

професійним спрямуванням” для студентів 

ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей 

/ упорядник Л.М. Кулакевич 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2012. – 28 с. 

50, ЕВ 

Документи у професійній діяльності: 

методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни „Українська мова за 

професійним спрямуванням” для студентів 

ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей 

/ упорядник Л.М. Кулакевич 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2012. – 54 с. 

 

50, ЕВ 

Правопис і відмінювання власних назв 

людей: методичні вказівки до самостійної 

роботи з дисципліни „Українська мова за 

професійним спрямуванням” для студентів 

ІІ–ІІІ курсу всіх спеціальностей 

/ упорядник Л.М. Кулакевич 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013. – 24 с. 

50, ЕВ 

Графічні особливості професійного 

мовлення: методичні вказівки до 

самостійної роботи з дисципліни 

„Українська мова за професійним 

спрямуванням” для студентів ІІ–ІІІ курсу 

всіх спеціальностей / упорядник 

Л.М. Кулакевич 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013. – 26 с. 

50, ЕВ 

Спілкування як інструмент професійної 

діяльності: методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015. – 52 с. 

50, ЕВ 



„Українська мова за професійним 

спрямуванням” для студентів 2–3 курсів 

усіх спеціальностей/ упорядник 

Л.М. Кулакевич 

  

Оформлення результатів наукової 

діяльності методичні вказівки 

з дисципліни „Українська мова за 

професійним спрямуванням” для студентів 

2–3 курсів усіх спеціальностей/ упорядник 

Л.М. Кулакевич 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015. – 52 с. 

50, ЕВ 
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