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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) 
Науковий дискурс у комунікативному аспекті: головні 

принципи та закони метамови науки (наукова мова на 

папері, в Інтернеті та публічному просторі), специфіка 

академічної культури та основи академічної 

доброчесності.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Курс дає розуміння специфіки наукової роботи.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Розвиваються навички викладення наукової думки в 

усній та письмовій формах. Вміння створювати 

оригінальну наукову роботу певного жанру. 

- Розвиваються навички комунікації в науковому 

середовищі. Вміння грамотно презентувати свої ідеї 

та роботи у професійному середовищі.  



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Набуті знання та практичні навички дають чітке розуміння 

значення культури наукової мови та комунікації у 

науковому та професійному середовищах, їх значення для 

професійного зростання. Знання етапів   комунікації 

дозволяє будувати діючі партнерські моделі на різних 

рівнях міжособистісного спілкування.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: культура наукової мови та комунікації: 

історія, сучасність, майбутнє значення. Дослідницька 

етика та академічна доброчесність як складова успіху 

науковця. Культура наукового тексту. Створення наукової 

роботи: аналіз наукової інформації, вивчення методів та 

підходів, структура, оформлення. Культура апробації 

наукової роботи. Презентація наукової роботи 

(комунікативні стратегії та підходи). Наукові видання та 

публікаційний процес. Наукометрія.  
 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн (офлайн)-

конференція, порівняльний, наочно-дослідний. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Базові знання з дисципліни «Українська мова» (шкільний 

курс) 

Пореквізити Знання з культури мови та комунікації можуть бути 

використані при написанні та захисті як навчальної 

наукової роботи (курсової, бакалаврської. магістерської), 

так і створенні та оприлюдненні власного наукового 

дослідження (тези, стаття). 



 

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ 
 

1. Бурлакова І., Волш О., Сенчило Н. Культура і комунікація: 

перманентність та симбіоз в історичній ретроспективі // 

Соціальні комунікації інформаційного суспільства: 

теоретичні та прикладні аспекти: монографія / під заг. ред. 

А.Г. Гудманяна, С.М. Ягодзінського. – К.: Талком, 2020. – С. 

28-65 

2. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навч. 

посіб. / О. М. Семеног. – К.: Видавничий центр "Академія", 

2010. – 216 с. 

3. Колоїз Ж. В. Українська наукова мова : [практикум] / Ж. В. 

Колоїз. – Кривий Ріг : КДПУ, 2017. – 135 с 

4. Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посіб. 

/ О. В. Соснін, А. М. Михненко, Л. В. Литвинова. – К.: НАДУ, 

2011. – 220 с. 

 

Репозитарій НАУ 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, Google Classroom, 

проектор  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Залік, тестування 

Кафедра Української мови та культури 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПІБ викладача: СЕНЧИЛО Надія Олексіївна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук  

Вчене звання:- 

 

 

 

 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B0ZlcCMAAAAJ&hl=ru 

Тел.: 0671131762 

E-mail: nadiia.senchylo@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.901 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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