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Силабус навчальної дисципліни 

«КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ ТА 

КОМУНІКАЦІЇ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предмет навчання – специфіка академічної культури, 

роз’яснюється значення і важливість академічної 

доброчесності, пропонуються найбільш практичні підходи 

роботи з науковою літературою та вибору методів 

наукового дослідження. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс дає розуміння специфіки наукової роботи. Студенти 

вчаться критично осмислювати та науково обґрунтовувати 

аналізований матеріал, розвивають уміння інтерпретувати 

найпоширеніші наукові концепції й теорії. 

Удосконалюється мовна культура дослідника-початківця, 

розвиваються навички володіння науковим стилем під час 

усного мовлення й на письмі, вміння доречно 

використовувати мовні засоби наукового стилю.  



 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення дисципліни слухач отримає 

необхідні навички ефективного формування наукових ідей 

та думок, буде мати змогу розвинути чуття наукової мови, 

мовний смак, володіння науковим стилем мовлення й 

письма, мовними засобами наукового тексту. Практично 

зорієнтований курс, що спрямований на розвиток навичок 

критичного мислення та дисципліни викладення думки. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

У процесі вивчення курсу студенти матимуть змогу 

сформувати необхідні для успішної реалізації науково-

дослідницької роботи в університеті навички академічного 

письма й академічної грамотності. Набуті знання та 

навички допоможуть правильно репрезентувати свої 

наукові здобутки. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Наукова комунікація як складова 

фахової діяльності. Академічна недоброчесність як 

проблема культури дослідника, відповідальність 

Науковий виступ як усна форма представлення результатів 

наукової діяльності. Культура усного наукового мовлення. 

Композиційно-логічна побудова усної наукової доповіді, 

виступу. Типові мовні порушення в науковому тексті: 

суржик, вживання слів у невластивому значенні. Системи 

комунікації в сучасному світі. Комунікаційний вплив і 

його закономірності. Критерії ефективності комунікації і 

засоби їх дотримання. Свідоме керування комунікаційним 

процесом в різних типах комунікації для досягнення 

системних результатів презентації наукових результатів та 

самопрезентації. Загальний огляд основних складників та 

стратегій наукової комунікації. Наукова стаття в 

рецензованому журналі – основна одиниця наукової 

комунікації. 

Розгляд різних аспектів наукових публікацій та 

публікаційної стратегії. 

Авторське право. 

  

 

 

Види занять: лекції, практичні 



 

 

Пререквізити Базові знання з дисциплін «Українська мова» (шкільний 

курс). 

Пореквізити Знання з теорії розвитку можуть бути використані під час 

написання всіх видів писемної та усної комунікації 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

Загнітко А.П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. Донецьк. 2006. 

Шевчук С.В. Українське дiлове мовлення: навчальний 

посiбник. Київ. 2001 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19181 

 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік, тестування 

Кафедра Кафедра української мови та культури 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19181


 

 

Викладач(і) ПІБ викладача: Сібрук А.В. 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат 

філологічних наук 

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Mly1B-

wAAAAJ&hl=uk 

 

Тел.: 0976439424 

E-mail: anastasiia.sibruk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.901 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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