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Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій
викладання української мови за професійним спрямуванням у повній згоді з
типовою програмою дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (наказ МОН України від 21.12.2009 № 1150). Він містить
орієнтири до вивчення другого змістового модуля «Професійна комунікація»:
матеріали для підготовки до практичних занять, перелік питань, винесених на
самостійне опрацювання, завдання для самостійної роботи, тести для
самоконтролю і взаємоперевірки, короткий термінологічний словник, список
рекомендованої літератури.
Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто дбає про підвищення
рівня професійного спілкування.
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