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Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сучасна українська літературна мова, репрезентована науковим і 

офіційно-діловим стилями мовлення 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Відповідно до вимог чинного законодавства ділова комунікація в 

органах управління, державних установах, організаціях, на 

підприємствах, в усіх сферах суспільного життя здійснюється 

державною українською мовою. Кожен працівник зобов’язаний 

мати необхідні знання і практичні навички з ділової української 

мови й етики ділового мовлення 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть специфіку 

наукового й офіційно-ділового стилів української мови, вимоги до 

академічної доброчесності й академічного письма, особливості 

термінології майбутнього фаху, основи культури ділового 

мовлення. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Після вивчення курсу студенти зможуть створювати наукові 

тексти відповідно до норм української літературної мови; 

правильно оформлювати ділові папери, необхідні в професійній 

діяльності; здійснювати наукову й ділову комунікацію з 

дотриманням відповідних правил 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: роль української мови в професійному 

спілкуванні, поняття академічної доброчесності, правила 

академічного письма, термін у професійній комунікації, культура 

усного ділового спілкування, класифікація сучасних ділових 

паперів, їх реквізити, правила оформлення. 

Види занять: лекція, практичне 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, метод 

проблемного викладу, робота в групах, дослідницький метод. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Базові знання з дисциплін «Історія української державності та 

культури», «Філософія» 

Пореквізити Знання ділової української мови будуть використані під час 

навчально-наукової та професійної комунікації 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит, виконання практичних і теоретичних завдань 

Кафедра Кафедра української мови та культури 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

  ПІБ викладача: Дячук Тетяна 

Миронівна 

Посада: доцент  

Науковий  ступінь: к.філол.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  

Тел.: 4067714 

E-mail: tetiana.diachuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.901 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 
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