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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) 

Культура мови, зокрема й наукової. Норми та їх порушення в 

науковому тексті. Ознаки досконалого наукового тексту. Структура 

наукових комунікацій, мовне та технічне оформлення наукових 

текстів різних жанрів. Поняття  іміджу, мистецтво самопрезентації, 

особливості наукової комерції,  ораторська компетентність, 

мистецтво створення презентацій, поняття академічної 

доброчесності та академічної культури.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на опанування студентами наукового стилю 

мовлення і письма, усвідомлення ними важливості продукування 

оригінальних ідей, а також  дотримання академічної культури та 

доброчесності в професійній діяльності.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Підняти рівень мовної культури;   

 отримати вичерпну інформацію щодо найскладніших 

уживань та проблемного правопису слів і словосполучень у 

сучасній українській літературній мові, щодо мовних 

реформ, зокрема правописних змін 2019 року; 

 створювати наукові тексти різних жанрів; 

 опанувати основами культури усного наукового мовлення;  

 засвоїти основні комунікативні закони; 

 опанувати професійним етикетом; 

 створювати презентації;  

 ознайомитися з мистецтвом інфографіки. 

 

   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Опанування культурою усної та писемної мови, зокрема наукової, 

ознайомлення з базовими поняття наукових комунікацій  дозволяє 

формувати успішну  комунікативну особистість , орієнтовану на 

здобуття життєвого та професійного успіху.    



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни. Курс має інтегративний характер, адже поєднує 

елементи інших наук – української мови, культури мови, риторики, 

наукових комунікацій. 

Види занять: лекції, семінарські. 

Методи навчання: вербальні, наочні, практичні, індуктивні, 

дедуктивні, проблемно-пошукові тощо.   

Форми навчання: очна, дистанційна.   

Пререквізити Загальні та фахові знання, знання з культури української мови, 

ділової української мови 

Пореквізити Отримані знання можуть бути використані під час написання і 

публічного захисту дипломної роботи, а також для створення 

позитивного вербального іміджу. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Городенська К. Г.Українське слово у вимірах сьогодення. К.: КММ, 

2019. 208с. 

Козловська Л. С. Культура мови. Усна наукова комунікація. К.: 

КНЕУ, 2011, 170с.   

Селігей П.О. Світло і тіні наукового стилю. К. : Києво-Могилянська 

академія, 2016.  628 с. 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування  

Кафедра української мови та культури  

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій  

Викладач(і) ДЯЧУК ТЕТЯНА МИРОНІВНА  

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:   

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

=uk&oi=ao 

Тел.:  0973838407 

E-mail:  tmd318@bigmir.net 

Робоче місце: 8.901  

 

 

E-mail:  

Робоче місце: 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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