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Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова» для бакалаврів 

спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія / Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. Філології та мовної комунікації. – Дніпро: 

НТУ «ДП», 2021. – 14 с. 

Розробник – Онищенко Г. А. доцент кафедри філології та мовної 

комунікації, кандидат філологічних наук, 

Робоча програма регламентує: 

–  мету дисципліни; 

–  дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–  базові дисципліни; 

–  обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–  програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–  алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–  інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–  рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робочу програму можна застосовувати для підвищення кваліфікації 
працівників технічних кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 161 

Хімічні технології та інженерія (протокол №5 від 01.07.2021 р.). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» здійснено розподіл програмних результатів 

навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, до 

дисципліни З3 «Українська мова» віднесено такі результати навчання: 

 
ПР10 

 
Обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, 

аргументувати власну позицію. 

 

ПР11 

 

Вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та 

іноземною мовами. 

 

 

Мета дисципліни: 

▪ формування комунікативної компетентності студентів; 

▪ набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних 

здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує 

пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для 

формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного 

фахівця;  

▪ вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній 

сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання 

різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та 

полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і 

термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, 

користування різними типами словників. 

Завдання дисципліни:  

▪ сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у 

професійній діяльності; 

▪ забезпечити досконале володіння нормами сучасної української 

літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного 

мовлення; 

▪ виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у 

спілкуванні; 

▪ розвивати творче мислення студентів; 

▪ виховати повагу до української літературної мови, до мовних 

традицій. 

▪ сформувати навички оперування фаховою термінологією, 

редагування, коригування та перекладу наукових текстів. 
 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарний та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 
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2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ДРН 
зміст 

ПР10 ПР10-1-З3 

 

Уміти оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом 

мовознавства, враховуючи термінологію хімічної галузі 

промисловості 

ПР10-2-З3 

 

Володіти класичними мовами в обсязі, необхідному для формування 

філологічної компетентності фахівця 

ПР 11 ПР11-1-З3 

 

Уміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу 

і інтерпретації художнього, наукових текстів з хімічної галузі. 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Дисципліна викладається на 1-му курсі відповідно до навчального плану, 

тому додаткових вимог до базових дисциплін не встановлюється. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу ґрунтуються на знаннях, отриманих 

з попередньо вивчених дисциплін у закладах середньої освіти. 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні  - - - - -  

практичні 90 27 63 - - 6 84 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 90 27 63 - - 6 84 

5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 90 

ПР10-1-З3 

ПР10-2-З3 

ПР11-1-З3 

 

Мова професійного спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови.  

Основи культури української мови  

 

15 

Спілкування як інструмент професійної діяльності 15 

Риторика і мистецтво презентації 15 

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 14 

Українська термінологія у професійному спілкуванні, 

враховуючи термінологію хімічної галузі промисловості 

14 

Науковий стиль і його засоби у спілкуванні з питань хімічної 

галузі 

14 

Контрольні заходи 3 

РАЗОМ 90 
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6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1. Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2. Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономії та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 
комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

екзамену за бажанням 

студента 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю практичні заняття оцінюються якістю 

виконання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим 

опису кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може 

визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 

складової опису кваліфікаційного рівня НРК. 

6.3. Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять як критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 
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де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентнісні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

навчання Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Програми пакету Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Teams). 

Дистанційна платформа Moodle. 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Галузинська Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : 

навч. посіб. / Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. – Київ : Знання, 

2008. – 430 с. 

2. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. 

В. Дияк, С. В. Шевчук. – Вид. 7-е, випр. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 415 с. 

3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. – 

6-те вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2010. – 479 с. 

4. Жарко С. Ю. Практикум з української мови : навч. посіб. / Жарко С. 

Ю., Жданова Г. Г. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 256 с. 

5. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М. Г. 

Зубков. – 9-те вид. випр. і доп. – Харків : Весна; ФОП Співак Т.К., 2010. – 399 с. 

6. Ігнатьєва С. Є. Українська мова в тестах, вправах і завданнях : 

підручник / С. Є. Ігнатьєва, В. Я. Мороз ; М-во освіти і науки України, Держ. 

вищий навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 182 с. – 

Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146946. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146946
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7. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підручник / М. Г. Кацавець, 

Л. М. Паламар. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 319 с. 

8. Комова М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова. – Львів : 

Тріада плюс, 2009. – 217 с. 

9. Корж А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. 

посіб. / А. В. Корж. – Київ : Правова єдність, 2009. – 293 с. 

10. Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова : підручник / 

Максименко В. Ф. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 445 с. 

11. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. 

посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – Київ : Каравела, 2009. – 351 с. 

12. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. 

Модульний курс : навч. посіб. / В. І. Мозговий. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2006. – 591 с. 

13. Пивоваров В. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / Пивоваров 

В. М., Калашник Ю. І., Савченко Л. Г. – Харків : Одіссей, 2007. – 231 с. 

14. Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / І. М. 

Плотницька. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літ., 2008. – 254 

с. 

15. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум : навч. посіб. / 

Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – 2-е вид., стереотип. – Київ : 

Либідь, 2004. – 238 с. 

16. Сергійчук З. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : 

навч. посіб. / Сергійчук З. О., Цілина М. М. – Київ : Університет «Україна», 

2006. – 210 с. 

17. Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – Київ : 

Центр навч. літ., 2006. – 219 с. 

18. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій : навч. 

посіб. / колектив авторів: доц. Акастьолова О. Г., доц. Баранник О. Ю., доц. 

Ганжа С. А., доц. Майборода Н. Г., доц. Онищенко Г. А., доц. Степаненко О. К., 

доц. Тупиця О. С. ; за ред. доц. O. K. Степаненко. – Дніпропетровськ : Пороги, 

2011. – 216 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151024.  

19. Українська мова за професійним спрямуванням. Самостійна та 

індивідуальна робота : навч. посіб. / укладачі: доц. С. А. Ганжа, доц. Г. А. 

Онищенко, доц. О. К. Степаненко ; за загальною ред. доц. С. А. Ганжі. – 

Дніпропетровськ : Овсянников Ю. С., 2012. – 92 с. – Режим доступу: 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151023.  

20. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. 

Шевчук. – 6-те вид., випр. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 300 с. 

21.  Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2012. – 694 с. 

  

Додаткова: 

1.  Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця / Ю. М. 

Краснобокий, К. М. Левківський ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. випр. 

і доп. – Київ, 2001. – 71 с. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151024
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151023
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2. Російсько-український загальнотехнічний словник. – Київ : Вища 

школа, 1994. – 173 с. 

3. Російсько-український науково-технічний словник. – Львів, 1997. – 

453 с. 

4. Російсько-український технічний словник / уклад. Д. Коновалюк. – 

Луцьк : Візор, 1993. – 1045 с. 

5. Словник російсько-український політехнічний / уклад. В. С. 

Підлипенський, В. М. Петренко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2000. – 486 c. 

6. Трихвилів Ю. Словник технічної термінології. Мірництво (Проєкт) 

: матеріали до української термінології та номенклатури. Т. 19. Відтворення 

видання 1930 р. / Ю. Трихвилін, І. Зубко ; НАН України, Ін-т енциклопед. 

Дослідж. – Київ; 2009. – 167 с. 

7. Українсько-російський словник наукової термінології. Близько 100 

000 термінів і термінів-словосполучень / укл. М. П. Годована та ін. ; за заг. ред. 

Л. О. Симоненко ; Ін-т укр. мови, Комітет наук. термінології. – Київ ; Ірпінь : 

Перун, 2004. – ХІІ, 403 с. 

8. .Шелудько І. М. Практичний словник виробничої термінології. 

Відтворення видання 1931 р. / І. М. Шелудько ; АН України, Ін-т 

енциклопедичних досліджень. – Київ, 2008. – 122 с. 

9. Універсальний словник-довідник. 30 000 слів і виразів сучасної 

української мови / сост. К. І. Приходченко. – Донецьк : БАО, 2008. – 319 с. 

10. Буринська Н. М. Загальна хімія : тлумач. слов.-довід. / Н. М. 

Буринська. – Київ; Ірпінь : Перун, 2010. – 176 с.  

11. Російсько-український словник з хемії та хемічної технології / 

уклад. М. Ганіткевич, А. Зелізний. – Львів, 1993. – 315 с. 

12. Російсько-український хімічний словник / уклад. Е. Ф. Некряч, В. 

П. Чернецький. – 2-е вид. – Харків : Основа, 1990. – 187 с. 

13. Курило О. Б. Словник хемічної термінології. Відтворення видання 

1923 р. / О. Б. Курило О. Б. ; гол. ред. М. Железняк ; Ін-т енциклопед. дослідж. 
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