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Вступ 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Ділова українська 

мова та академічне письмо» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія.  

Предметом є ділова українська мова та академічне письмо: стилі сучасної 

української літературної мови, що реалізуються в професійному спілкуванні; 

орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, орфографічні та пунктуаційні 

норми сучасної української мови; професійна комунікація; форми колективного 

обговорення професійних проблем; основні види документів, що використовуються 

в діловій мові; академічне письмо як один із різновидів наукового (академічного) 

спілкування; жанрологія та структура академічного тексту. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна має на меті формування в 

здобувачів освіти навичок володіння усним і писемним науковим мовленням, 

розвиток уміння продукувати різножанрові наукові тексти, виходячи з мети 

дослідження та дотримуючись кодексу доброчесності й вимог мовної культури. 

Академічна доброчесність визначає сьогодні можливість сталого розвитку 

університетської освіти, стає моральним імперативом для її подальшого 

вдосконалення. Формування академічної доброчесності як складника академічної 

культури є невід’ємною умовою трансформації вищої освіти в Україні.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Культура української ділової мови. 

2. Українськомовна академічна комунікація. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни 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. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова українська мова та 

академічне письмо» 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 діяльності та з діловими 

паперами як засобом писемної професійної комунікації, подання основних 

відомостей про академічне письмо як один із різновидів наукового (академічного) 

спілкування. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

  предмет, мету вивчення, завдання й значення курсу; 

 особливості реалізації державної мови в діловому спілкуванні; 

 особливості професійного спілкування; 

 основи культури професійного мовлення; 

 етикет ділового спілкування; 

 загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і 
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документів; 

 норми сучасної української літературної мови в діловому спілкуванні; 

 особливості термінів, професіоналізмів та фразеології майбутнього фаху; 

 особливості, жанри та структуру академічного письма; 

 основні вимоги до цитування; 

 правила бібліографічного опису; 

 

уміти: 

 здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української 

літературної мови; 

 правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного 

розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; 

 сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового 

стилів; 

 скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, 

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки 

відповідно до поставленої мети; 

 складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що 

репрезентують їх специфіку; 

 брати участь у процесі ділового спілкування; 

 готуватися до публічного виступу; 

 дотримуватись етикету спілкування; 

 піддавати компресії чужий текст, групувати джерела, систематизувати 

матеріал, покликатися на авторитетних науковців, цитувати їх позиції; 

 аналізувати академічний текст крізь призму змістового наповнення та 

структурування з використанням дотекстових та текстових одиниць; 

 академічно грамотно обґрунтовувати актуальність теми, висвітлювати стан 

розробки проблеми, формулювати об’єкт, предмет, мету й завдання; 

 здійснювати смисловий аналіз фрагментів відповідних композиційних 

елементів академічного тексту; 

 застосовувати різні види правок академічного тексту. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Культура української ділової мови  

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування 

Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. Мета і завдання. Структура курсу. 

Міждисциплінарні зв’язки. Джерельна база. Особливості та функції мови. Шляхи 

визначення державної мови в умовах поліетнічності населення. Законодавча база, що 

регламентує статус державної мови в Україні. 

Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови в професійному 

спілкуванні 
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Літературна мова як найвища форма національної мови. Норми сучасної 

української літературної мови. Функціонально-стилістична типологія сучасної 

української мови. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як 

інтеграція офіційноділового, наукового й розмовного стилів. Офіційно-діловий стиль 

у фаховому мовленні. Мовні особливості офіційно-ділового стилю. Текстові норми 

офіційно-ділового стилю. 

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура 

ораторського мовлення 

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми спілкування. 

Етапи спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Мова, 

мовлення і спілкування. Невербальні засоби комунікації. Гендерні особливості 

спілкування. Поняття ділового спілкування. Публічний виступ як важливий засіб 

комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Презентація як різновид 

публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні й комунікативні 

принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань. 

Особливості усного спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового 

спілкування. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди. 

Співбесіда з роботодавцем.  

Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації  

Діловий документ, класифікація документів. Національний стандарт України. 

Поняття реквізиту. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту й розташування 

реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до 

складання й оформлення тексту документа. Документація з кадрово-контрактних 

питань. Довідково-інформаційні документи.  

Змістовий модуль 2. Українськомовна академічна комунікація  

Тема 5. Академічне письмо як один із різновидів наукового (академічного) 

спілкування  
Мова науки як об’єкт дослідження. Науковий стиль у системі функціональних 

стилів сучасної української мови: історія формування, ознаки, особливості мови, 

підстилі. Найтиповіші помилки наукового мовлення. Авторська індивідуальність. 

Академічний етикет. Правила дотримання академічної доброчесності та заходи щодо 

попередження й виявлення плагіату. 

Тема 6. Жанрологія академічного тексту. Культура читання академічного 

тексту 

План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

Анотування і реферування наукових текстів. Реферат як жанр академічного письма, 

складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір, вимоги до наукової статті. 

Збірка наукових праць. Курсова, випускна роботи, магістерська дисертація. 

Кандидатська, докторська дисертації, автореферат дисертації, підручник, посібник, 

монографія. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Різновиди 

компресії академічного тексту. Конспектування. Реферування. Тезування. 

Анотування. Групування джерел. Систематизація матеріалу. Переказ, 

перефразування, компіляція і плагіат. Вимоги до цитування. Основні правила 

бібліографічного опису джерел. Оформлення посилань.  

Тема 7. Структура академічного тексту 

Абзац як структурний елемент академічного тексту і засіб реалізації категорій 

зв’язності й цілісності. Основні функції й характеристики вступу академічного 
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тексту. Академічно грамотне обґрунтування актуальності теми, висвітлення стану 

розробки проблеми, формулювання об’єкта, предмета, мети та завдань. Зв’язок 

вступу та висновків. Співвідношення теми, мети, завдань і висновків академічного 

тексту. Типові помилки в написанні загальних висновків. Смисловий аналіз 

фрагментів відповідних композиційних елементів академічного тексту. 
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URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf (дата звернення: 01.09.2021). 
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офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2021. 36 с. URL: 

file:///D:/Users/user/Downloads/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%204163_2020%
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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: 
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