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ВСТУП 

 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилі сучасної української 

літературної мови у діловому спілкуванні; професійна комунікація; ділові 

папери як засіб писемної професійної комунікації; українськомовна академічна 

комунікація. 

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів неможлива без володіння 

нормами ділової мови та вміння продукувати й сприймати академічні тексти. 

Загалом же «Ділова українська мова та академічне письмо» як навчальна 

дисципліна певною мірою пов’язана практично з усіма навчальними 

дисциплінами. Така міждисциплінарна інтеграція є умовою розвитку 

пізнавальної діяльності студентів і відкриває шлях до отримання професійно 

значущої інформації, а отже створює передумови для усвідомлення 

необхідності оволодіння українською мовою, що є важливим стимулятором 

підвищення інтересу до цього предмета. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Культура української ділової мови. 

2. Українськомовна академічна комунікація. 

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. 

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 
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основних відомостей про академічне письмо як один із різновидів наукового 

(академічного) спілкування. 

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 

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; 
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 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. 

Освітня компонента забезпечує такі компетентності та програмні 

результати навчання: 

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 
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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. 

 

Матеріали, подані у вказівках, вправи і завдання, орфографічні та 

стилістичні тренінги мають допомогти студентам оволодіти культурою діалогу 

та полілогу, засвоїти професійний етикет, сприймати та відтворювати 

академічні фахові тексти, оволодіти прийомами підготовки та презентації 

публічного виступу, а також засвоїти основні складові академічної 

доброчесності тощо. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Значну частину 

курсу студенти вивчають самостійно. Приступаючи до вивчення необхідно 

ознайомитися зі змістом, обсягом і питаннями до кожної теми. 

Вивчення курсу рекомендується вести окремими темами. Ознайомившись 

зі змістом теми, особливостями розташування матеріалу у різних літературних 

джерелах, слід приступити до першого читання. При першому читанні треба 

виділити суть теми, важкі та незрозумілі для себе місця. Потім розпочати 

детальне вивчення матеріалу. Для кращого оволодіння та запам’ятовування 

матеріалу студент повинен вести конспекти, вносити до нього окремі 

положення та поняття, визначення нових термінів, назв тощо. Добре себе 

перевірити відповідями на питання, не користуючись конспектом. Питання і 

завдання для самоперевірки акцентують увагу на найважливіших моментах 

теми. 
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1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Культура української ділової мови 

Тема 1. Державна 

мова – мова 

ділового 

спілкування 

4 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 2. Стилі 

сучасної 

української 

літературної мови 

у професійному 

спілкуванні 

4 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 3. 

Спілкування як 

інструмент 

професійної 

діяльності. 

Культура 

ораторського 

мовлення 

4 2 2 - - 8 - - - - - - 
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Тема 4. Ділові 

папери як засіб 

писемної 

професійної 

комунікації 

6 2 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

18 8 8 - - 34 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Українськомовна академічна комунікація 

Тема 5. 

Академічне 

письмо як один із 

різновидів 

наукового 

(академічного) 

спілкування 

4 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 6. 

Жанрологія 

академічного 

тексту. Культура 

читання 

академічного 

тексту 

4 2 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 7. Структура 

академічного 

тексту 

4 2 2 - - 8 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

12 6 6 - - 26 - - - - - - 

Усього годин 30 14 16 - - 60 - - - - - - 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Державна мова – мова ділового спілкування 

 

1. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Нормативно-

правова база утвердження української мови як державної в Україні. 

2. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.  

3. Засоби забезпечення статусу престижності української мови.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Визначить предмет і завдання курсу, його наукові основи. 

2. Проаналізуйте поняття національної та літературної мови. 

3. Виділіть найістотніші ознаки літературної мови. 

4. З’ясуйте, у чому полягає професійна мовнокомунікативна компетенція. 

5. Назвіть норми сучасної української літературної мови. 

6. Назвіть законодавчі акти України, що регламентують мовну політику в 

державі. 

 

Література: 9; 11; 13; 14; 16; 17; 19. 

 

Тема № 2 Стилі сучасної української літературної мови в 

професійному спілкуванні 

 

1. Мовні особливості офіційно-ділового стилю, динаміка мовних норм 

офіційно-ділового мовлення (денна, заочна). 

2. Текстові норми офіційно-ділового стилю. 

3. Динаміка мовних норм офіційно-ділового мовлення. 
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Питання для самоперевірки 

1. Які стилі (функціональні різновиди) існують у сучасній українській 

літературній мові? 

2. Назвіть критерії класифікації функціональних стилів мови. 

3. З’ясуйте роль наукового, офіційно-ділового та розмовного стилів у 

професійному мовленні. 

4. Яке функціональне призначення офіційно-ділового стилю? 

5. З’ясуйте мовні особливості офіційно-ділового стилю? 

6. Назвіть підстилі офіційно-ділового стилю. 

 

Література: [9; 11; 13; 14; 16; 17]. 

 

Тема № 3 Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

Культура ораторського мовлення 

 

1. Професійна мовнокомунікативна компетенція. 

2. Стратегії спілкування.  

3. Невербальні засоби комунікації.  

4. Гендерні особливості спілкування.  

5. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування.   

6. Мовні засоби переконування.  

7. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. 

8. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, 

уміння слухати. 

9. Сучасні технології паблік рілейшнз. 

10. Етикет телефонної розмови. 

11. Співбесіда з роботодавцем. 

12. Візитна картка. 

 

 



12 

Питання для самоперевірки 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування і комунікації.  

2. Проаналізуйте функції спілкування. 

3. Дайте аналіз видів, типів і форм професійного спілкування.  

4. Охарактеризуйте основні закони спілкування.  

5. Проаналізуйте стратегії спілкування.  

6. З’ясуйте, у чому полягає особливість невербальних компонентів 

спілкування.   

7. Проаналізуйте гендерні аспекти спілкування. 

8. З’ясуйте, у чому полягає ораторська (риторична) компетенція. 

9. Назвіть особливості публічний виступу як важливого засобу 

комунікації. 

10. Охарактеризуйте техніку і тактику аргументування. 

11. Схарактеризуйте комунікативні вимоги до мовної поведінки під час 

публічного виступу. 

12. Проаналізуйте типи презентацій. 

 

Література: [1; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 17]. 

 

Тема № 4 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

 

1. Правила укладання основних видів документів.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте класифікацію документів. 

2. Назвіть законодавчі акти, що регламентують правила оформлення 

документів. 

3. Схарактеризуйте вимоги до змісту та розташування реквізитів. 

4. Проаналізуйте вимоги до бланків документів. 

5. З’ясуйте вимоги до тексту документа. 
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Література: [1; 2; 3; 5; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 17]. 

 

Тема № 5 Академічне письмо як один із різновидів наукового 

(академічного) спілкування 

 

1. Стадії породження академічного тексту. Цілісно-композиційне 

мислення автора тексту.. 

2. Репрезентаційні й аргументаційні форми мовлення в академічній 

комунікації. Їх типи та особливості. 

3. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування. Текст-доказ. Текст-

визначення. Особливості обудови. 

4. Реалізація категорій об’єктивності, суб’єктивності й оцінності при 

подачі теоретичних відомостей.  

5. Наукова дискусія. Доведення/спростування актуалізованих тверджень. 

6. Поняття про свій/чужий текст. Різновиди компресії академічного 

тексту. 

 

Питання для самоперевірки 

1. З’ясуйте особливості становлення і розвитку наукового стилю 

української мови.  

2. Схарактеризуйте особливості наукового тексту і професійного 

наукового викладу думки.  

3. Проаналізуйте мовні засоби наукового стилю.  

4. З’ясуйте основні засади академічного етикету. 

5. З’ясуйте, у чому полягає авторська індивідуальність.  

6. Назвіть правила дотримання академічної доброчесності та заходи щодо 

попередження й виявлення плагіату. 

 

Література: [1; 2; 3; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18]. 
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Тема № 6 Жанрологія наукових текстів. Культура читання 

академічного тексту 

 

1. Конспектування. Реферування. Тезування. Анотування. 

2. Групування джерел. Систематизація матеріалу. 

3. Способи і засоби досягнення точності, послідовності, зрозумілості. 

4. Аналіз і синтез матеріалу. 

 

Питання для самоперевірки 

1. З’ясуйте, що зумовлює в науковому стилі вибір мовних засобів? 

2. Поясніть відмінність плану від тез і конспекту як джерела наукової 

інформації. 

3. Сформулюйте основні вимоги до плану й конспекту джерела наукової 

інформації. 

4. Поясніть, у якій послідовності викладається матеріал у науковій праці. 

5. Дайте визначення таких жанрів академічного тексту: план, тези, 

конспект, реферат, стаття, курсова, випускна робота, дисертація, автореферат 

дисертації, підручник, посібник, монографія, рецензія. 

6. Яких вимог слід дотримуватися в оформленні бібліографії? 

 

Література: [1; 2; 3; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18]. 

 

Тема № 7 Структура академічного тексту 

 

1. Термінологічні словники. 

2. Редагування академічного тексту.  
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Питання для самоперевірки 

1. Схарактеризуйте оособливості абзацу як структурного елементу 

академічного тексту і засобу реалізації категорій зв’язності й цілісності. 

2. Назвіть основні функції й характеристики вступу академічного тексту.  

3. Висвітліть вимоги до академічно грамотного обґрунтування 

актуальності теми, висвітлення стану розробки проблеми, формулюванням 

об’єкта, предмета, мети та завдань. 

4. Визначіть зв’язок вступу та висновків, співвідношення теми, мети, 

завдань і висновків академічного тексту. 

5. Окресліть типові помилки в написанні загальних висновків. 

 

Література: [1; 2; 3; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18]. 

 



16 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.  

2. Поняття національної та літературної мови. Функції мови в житті 

суспільства. 

3. Найістотніші ознаки літературної мови. Норми української 

літературної мови.  

4. Мова ділового спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови.  

5. Професійна мовнокомунікативна компетенція.  

6. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Тенденції 

розвитку української мови на сучасному етапі. Засоби забезпечення статусу 

престижності української мови. 

7. Поняття стилю. Функціональні стилі української мови та сфера їх 

застосування. Основні ознаки функціональних стилів.  

8. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні. Мовні особливості 

офіційно-ділового стилю.  

9. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 

Комунікативні ознаки культури мови.  

10. Етикет спілкування. Стандартні етикетні ситуації та формули 

українського мовленнєвого етикету. 

11. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.  

12. Види, типи і форми професійного спілкування. 

13.  Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.  

14. Невербальні засоби комунікації.  

15. Гендерні особливості спілкування. 

16.  Поняття ділового спілкування 

17. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.  
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18. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. 

Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування.  

19. Мовні засоби переконування.  

20. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного 

виступу. Види публічного мовлення.  

21. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити 

запитання, уміння слухати. 

22. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. 

Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.  

23. Сучасні технології паблік рілейшнз. 

24. Класифікація документів.  

25. Поняття реквізиту. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту 

та розташування реквізитів.  

26. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки.  

27. Вимоги до складання й оформлення тексту документа. 

 

Змістовий модуль 2 

1. Науковий стиль у системі функціональних стилів сучасної 

української мови: історія формування, ознаки, особливості мови, підстилі. 

2. Найтиповіші помилки наукового мовлення. 

3. Авторська індивідуальність. 

4. Академічний етикет. Правила дотримання академічної 

доброчесності та заходи щодо попередження й виявлення плагіату. 

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

6. Анотування і реферування наукових текстів. 

7. Реферат як жанр академічного письма, складові реферату.  

8. Стаття як самостійний науковий твір, вимоги до наукової статті.  

9. Збірка наукових праць.  

10. Курсова, випускна роботи, магістерська дисертація.  
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11. Кандидатська, докторська дисертації, автореферат дисертації, 

підручник, посібник, монографія. 

12. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. 

13. Різновиди читання наукового тексту. 

14. Рекомендації щодо ефективного сприйняття наукового тексту. 

15. Загальноприйняті помітки, що використовуються при опрацюванні 

наукового тексту. 

16. Плагіат і компіляція. 

17. Вимоги до цитування. 

18. Основні правила бібліографічного опису джерел. 

19. Оформлення посилань.  

20. Структура курсової, випускної робіт.  

21. Формулювання мети дослідження, об’єкта та предмета. 

22. Академічно грамотне обґрунтування актуальності теми, 

висвітлення стану розробки проблеми, формулювання об’єкта, предмета, мети 

та завдань. 

23. Назва наукового твору чи його частини як відображення його 

основної теми. 

24. План і зміст наукової праці, принципи складання плану. 

25. Членованість тексту. 

26. Вимоги до оформлення наукової праці. 
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