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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В.Н. КАРАЗІНА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

22.01.2018 року    м. Харків    № 0501–21 

 

Про організацію та проведення 

освітнього процесу з курсу 

«Українська мова – професійне спрямування» 

 

На виконання пункту 9 рішення Вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з питання «Про удосконалення 

кадрової політики і управління персоналом в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна» від 29 травня 2017 року, протокол № 9, 

з метою модернізації науковими, науково-педагогічними працівниками 

та іншими співробітниками відповідних факультетів, Центрів, інших 

структурних підрозділів університету професійних компетентностей щодо 

використання української мови у професійній діяльності відповідно до чинного 

законодавства України 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Центру післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти та 

заочного (дистанційного) навчання (Татаринов М. В.) спільно з кафедрою 

української мови філологічним факультетом (Безхутрий Ю. М., Філон М. І.) 

забезпечити проведення освітнього процесу для наукових, науково-

педагогічних працівників та інших співробітників університету з курсу 

«Українська мова – професійне спрямування» як підвищення кваліфікації. 

Із 05 лютого 2018 

2. Деканам факультетів, директорам Центрів, керівникам інших 

структурних підрозділів університету: 
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2.1. Надати у паперовому та електронному видах до Центру 

післядипломної освіти (кабінет № 6–43, майдан Свободи, 4; fpo@karazin.ua) 

списки наукових, науково-педагогічних працівників і співробітників для 

проходження навчання за відповідним напрямом за формою, що додається 

(додаток 1). 

До 30 січня 2018 

2.2. Внести зміни до графіків підвищення кваліфікації наукових, 

науково-педагогічних працівників і співробітників на 2018 рік і надати їх до 

Центру післядипломної освіти. 

До 05 лютого 2018 

3. Інформація про курс «Українська мова – професійне спрямування» 

додається (додаток 2). 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи   А. В. Пантелеймонов 

 

ПРОЕКТ ВНОСИТЬ:     ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор Центру    Директор Інституту 

післядипломної освіти    післядипломної освіти 

М. В. Татаринов  та заочного (дистанційного) 

        навчання 

           В. Г. Левчук 

 

    Начальник Управління  

     якості освіти 

Л. О. Іваненко 

         

    Начальник відділу  

    контрактного навчання 

Л. М. Максименко 

        Провідний юрисконсульт 

          Л. М. Сорокіна 

 

 

 

 

 

mailto:fpo@karazin.ua


3 

 

Додаток 1 

до розпорядження 

по Харківському національному 

університету імені В. Н. Каразіна 

від 22.01.2018 року № 0501–21 

 

Список наукових, науково-педагогічних працівників, співробітників факультету 

(записується повністю назва факультету)________________________________ 

або Центру _______________________ або іншого структурного підрозділу 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Повністю 

прізвище, ім’я та 

по батькові 

особи 

Посада, 

що 

обіймає 

Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 
Контактний 

телефон 

Електронна 

адреса 

(e-mail) 

особи 

1.       

2.       

3.       

…       

 

Декан факультету   підпис    І. П. Прізвище 
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Додаток 2 

до розпорядження 

по Харківському національному 

університету імені В. Н. Каразіна 

від 22.01.2018 року № 0501–21 

 

Інформація про курс «Українська мова – професійне спрямування» 

 

1. Метою цього освітнього курсу є розкриття закономірностей 

використання мови в різних сферах суспільного життя, тобто її функціональних 

стилів та їх мовленнєвої системності. 

2. Основними завданнями в опануванні слухачами цього курсу є 

виявлення зв’язку стилістики та культури мовлення з іншими науковими 

дисциплінами; визначення змісту основних понять курсу; поглиблення знань 

про норми літературної мови, функціональні стилі сучасної української мови; 

розкриття особливостей уживання мовних одиниць різного рівня з певною 

стилістичною метою; уміння робити редакторську правку тексту. 

3. Загальна кількість годин: 210. 

4. Загальна кількість кредитів: 7. 

5. Характеристика курсу: практичних (очних) – 36; самостійної роботи – 

54; дистанційне навчання – 120 годин. Разом – 210 годин. 


