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Силабус з навчальної дисципліни «Ділова українська мова та академічне письмо» 

зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія освітньо-професійної програми 

«Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
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Силабус 

з навчальної дисципліни 

«Ділова українська мова та академічне письмо» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень  

Освітня програма: 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання І, семестр ІІ 

Кількість кредитів: 3, Мова викладання: українська 

Звітність: залік 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-

8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc  

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові к. філол. н., доц. Бутко Лариса Валентинівна 

Профайл викладача http://surl.li/imsh 

Контактна інформація Ел. адреса: larysabutko@gmail.com 

Телефони: +38(067)714 72 57 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/group 

Графік консультацій http://surl.li/apqsw 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекції та практичні заняття (на основі 

проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких 

методів), самостійна робота з використанням навчальної та науково-практичної 

літератури, консультування з викладачем. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з принципами 

побудови, методами аналізу і синтезу лінійних безперервних та нелінійних систем 

автоматичного керування. 

Міждисциплінарні зв’язки: з дисциплінами «Правове регулювання 

суспільних відносин в Україні», «Англійська мова», адже підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів неможлива без володіння нормами ділової 

мови та вміння продукувати й сприймати академічні тексти. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова українська мова та 

академічне письмо» є підвищення рівня комунікативної культури у сфері ділових 

відносин в усній та писемній формах, репрезентація концепцій, стратегій і тактик 

академічного письма, технологій організації процесів створення, аналізу та 

опрацювання академічного тексту. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є вдосконалення знань і 

практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному 

мовленні професійного спілкування, ознайомлення зі стильовою специфікою 

ділового мовлення, особливостями спілкування як інструментом професійної 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
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діяльності та з діловими паперами як засобом писемної професійної комунікації, 

подання основних відомостей про академічне письмо як один із різновидів 

наукового (академічного) спілкування. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Z6. Навички міжособистісної взаємодії. 

Z9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Z10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу, і 

суспільство та у розвиток суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 

науково-технічних звітів.  

Очікувані програмні результати навчання:  

N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей. 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії.  

N12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

N13. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

комп’ютерних систем та їх компонентів.   

N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення. 

N17. Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською).  

N18. Використовувати інформаційні технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях.  

N20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення.  
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Структура курсу 

 
Тема Результати навчання К-сть год. 

Усього ЛК ПЗ ЛР Інд. 

Змістовий модуль 1 Культура української ділової мови 
Тема 1 Державна 

мова – мова 

ділового 

спілкування 

N11. Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно 

працювати як індивідуально, 

так і у складі команди.  

N16. Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення.  

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих 

та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення 

креативного мислення. 

4 2 2 - - 

Тема 2 Стилі 

сучасної 

української 

літературної мови 

у професійному 

спілкуванні 

N11. Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно 

працювати як індивідуально, 

так і у складі команди.  

N16. Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення.  
N17. Спілкуватись усно та 

письмово з професійних 

питань українською мовою та 

однією з іноземних мов 

(англійською, німецькою, 

італійською, французькою, 

іспанською).  

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих 

та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення 

креативного мислення. 

4 2 2 - - 

Тема 3 

Спілкування як 

інструмент 

N11. Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

4 2 2 - - 
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професійної 

діяльності 

Культура 

ораторського 

мовлення 

задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно 

працювати як індивідуально, 

так і у складі команди.  
N13. Вміти ідентифікувати, 

класифікувати та описувати 

роботу комп’ютерних систем 

та їх компонентів.   
N16. Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення.  

N17. Спілкуватись усно та 

письмово з професійних 

питань українською мовою та 

однією з іноземних мов 

(англійською, німецькою, 

італійською, французькою, 

іспанською).  

N18. Використовувати 

інформаційні технології для 

ефективного спілкування на 

професійному та соціальному 

рівнях.  

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих 

та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення 

креативного мислення. 

Тема 4 Ділові 

папери як засіб 

писемної 

професійної 

комунікації 

N11. Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно 

працювати як індивідуально, 

так і у складі команди.  
N16. Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення.  

N17. Спілкуватись усно та 

письмово з професійних 

питань українською мовою та 

однією з іноземних мов 

(англійською, німецькою, 

італійською, французькою, 

іспанською).  

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж усього життя з 

6 2 2 - - 
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метою поглиблення набутих 

та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення 

креативного мислення. 

Разом за змістовим модулем 1 16 8 8 - - 

Змістовий модуль 2 Українськомовна академічна комунікація 
Тема 5 Академічне 

письмо як один із 

різновидів 

наукового 

(академічного) 

спілкування 

N11. Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно 

працювати як індивідуально, 

так і у складі команди.  

N13. Вміти ідентифікувати, 

класифікувати та описувати 

роботу комп’ютерних систем 

та їх компонентів.   

N16. Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення.  

N17. Спілкуватись усно та 

письмово з професійних 

питань українською мовою та 

однією з іноземних мов 

(англійською, німецькою, 

італійською, французькою, 

іспанською).  

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих 

та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення 

креативного мислення. 

4 2 2 - - 

Тема 6 Жанрологія 

академічного 

тексту. Культура 

читання 

академічного 

тексту 

N6. Вміти застосовувати 

знання для ідентифікації, 

формулювання і 

розв’язування технічних 

задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для 

досягнення поставлених 

цілей.  

N11. Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно 

працювати як індивідуально, 

так і у складі команди.  

N13. Вміти ідентифікувати, 

6 2 4 - - 
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класифікувати та описувати 

роботу комп’ютерних систем 

та їх компонентів.   
N16. Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення.  

N17. Спілкуватись усно та 

письмово з професійних 

питань українською мовою та 

однією з іноземних мов 

(англійською, німецькою, 

італійською, французькою, 

іспанською).  

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих 

та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення 

креативного мислення. 

Тема 7 Структура 

академічного 

тексту 

N11. Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно 

працювати як індивідуально, 

так і у складі команди.  

N13. Вміти ідентифікувати, 

класифікувати та описувати 

роботу комп’ютерних систем 

та їх компонентів.   

N16. Вміти оцінювати 

отримані результати та 

аргументовано захищати 

прийняті рішення.  

N17. Спілкуватись усно та 

письмово з професійних 

питань українською мовою та 

однією з іноземних мов 

(англійською, німецькою, 

італійською, французькою, 

іспанською).  

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих 

та здобуття нових фахових 

знань, удосконалення 

креативного мислення. 

4 2 2 - - 

Разом за змістовим модулем 2 14 6 8 - - 

Усього годин   30 14 16 - - 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність 

виконання завдань, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність темі, 

оригінальність  

3 Модуль 1 

(дифзалік) 

Наприкінці семестру 

 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних і практичних занять. 

2. Активна участь на лекційних та практичних заняттях. 

3. Вчасне виконання і захист лабораторних робіт. 

4. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи, домашніх завдань, 

курсової роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  14 

Практичні заняття: виконання, захист 66 

Поточний контроль 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.  

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://krnu.org/course/view.php?id=90 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: тести для поточного та підсумкового контролю. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посібник. Київ : Либідь, 2006. 

384 с. 

2. ДСТУ 8303:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання. [Чинний від 2016-07-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 

2016. 16 с. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf (дата звернення: 

01.09.2021). 

3. ДСТУ 4163:2020. Уніфікована система організаційно-розпорядчої 

документації. Вимоги до оформлення документів. [Чинний від 2021-09-01]. Вид. 

офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2021. 36 с. URL: 

file:///D:/Users/user/Downloads/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%204163_202

0%20.pdf (дата звернення: 01.09.2021). 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://krnu.org/course/view.php?id=90
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4. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання. [Чинний від 2015-06-22]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 

26 с. URL: http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF (дата 

звернення: 23.07.2021). 

5. Колоїз Ж. В. Основи академічного письма : практикум. Кривий Ріг : ФОП 

Мариниченко С. В., 179 с. 

6. Український правопис. 2019. URL: https://pravopys.net/ (дата звернення: 

23.07.2021). 

7. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним 

спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2011. 694 c.  

8. Шліхта Н. Академічне письмо: практичні поради : вебінар. URL: 

http://surl.li/apskh (дата звернення: 23.07.2021). 

 

Додаткова 
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336 с. 

2. Бутко Л. В. Неповнозначні лексичні комплекси української мови: 

синергетична природа явища. Проблеми загального та порівняльно-історичного 

мовознавства (на пошану пам’яті професора В. В. Лучика): матеріали 

Міжнародної наукової конференції. Київ: Національний університет «Києво-

Могилянська академія». 2020. С. 21-24. 

3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. Донецьк : СПД ФО Сердюк 
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4. Етика ділових відносин : навчальний посібник / О. Й. Лесько та ін. 

Вінниця : ВНТУ, 2011. 310 с. 

5. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко та ін. К : Центр 

учбової літератури, 2007. 344 с.  

6. Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посіб. К. : Либідь, 1992. 280 с. 

7. Лінгвістичний аналіз тексту : практикум : навчальний посібник / 

Н. М. Алексеєнко, Л. В. Бутко, К. Л. Сізова, В. В. Шабуніна. Кременчук : 2019. 

242 с. 

8. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. 

посіб. К. : Академія, 2007. 360 с. 

9. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування : 

навч. посіб. К. : Каравела, 2008. 352 с.  

10. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів : практикум. К. : Либідь, 2002. 

198 с. 

11. Facilitation Techniques for the Preparation of the Future Specialists in the 

Field of the Electrical Engineering / Volodymyr Maslak, Daria Vasylenko, Svitlana 

Fedorenko, Olga Litvinova. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory 

and Practice (PAEP), 2020. Рр. 1-4. 
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