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Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Програма 

навчання 
вибіркова 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність  192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма Будівництво та цивільна інженерія 

Обсяг 

дисципліни 
5 кредитів ECTS (150 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

- 

Форми 

семестрового 

контролю 

залік 

 

Викладач: 

Мар’янко Яніна Георгіївна, к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов, 

maryanko.yanina@gmail.com  
        

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти розширюють 

уявлення про академічне письмо загалом та українську наукову мову зокрема, мовні 

засоби писемного й усного наукового тексту, наприклад: вміння складати анотацію, 

дотримуючись всіх норм ділового спілкування українською мовою. 

  

Передумови для вивчення дисципліни: знання курсу сучасної української 

літературної мови, українська мова (за професійним спрямуванням), культури мови, 

риторики, основ наукових досліджень, стилістики. 
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Програмні компетентності: 

ЗК4. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області 

досліджень, обирати належні напрями і відповідні методи для їх розвитку з 

урахуванням різноманітності як існуючих, так і перспективних технологій в 

обраному напрямку досліджень. 

ЗК6. Здатність презентувати та обговорювати одержані результати наукових 

досліджень в усній та письмовій формі, зокрема англійською мовою. 

Програмні результати навчання: 

ПРН3. Демонструвати власний науковий світогляд та морально-культурні 

цінності,знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, 

психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності. 

ПРН5. Вести фаховий науковий діалог,мати повне розуміння англомовних 

наукових текстів, а також достатні знання англійської мови,необхідні для усного та 

письмового представлення результатів наукових досліджень. 

ПРН9. Знати вимоги щодо дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії та порядок її представлення та захисту,вміти використовувати сучасні 

засоби візуальної презентації результатів дослідження. 

ПРН11. Вміти спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, зокрема 

іноземною, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, 

демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 

А саме: 

знати:  

- специфічні риси усної та писемної форм наукового стилю української 

літературної мови, основні жанрові різновиди наукового стилю, стильові 

ознаки української мови; 

- правила побудови і культури читання наукового тексту, особливості 

анотування, реферування наукових джерел; 

- мовні засоби організації наукової інформації в науковому тексті, основи й 

техніки наукового редагування; 

- мовностилістичні ресурси української літературної мови; 

- композиційно-логічну побудову усної наукової доповіді, повідомлення, 

виступу; 

- риторичні прийоми впливу на аудиторію; 

вміти: 

- аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів відповідно до рівня 

розвитку сучасної української літературної мови; 

- створювати і редагувати текст наукової роботи згідно з вимогами наукового 

стилю, зокрема й із використанням інформаційних технологій; 

- трансформувати науковий текст у його усно-інформативний різновид, 

пристосований до сприймання слухачів; 

- користуватися технікою наукового редагування, саморедагування праць; 



- володіти культурою усного виступу, брати участь у науковій дискусії, 

суперечці, володіти полемічним мистецтвом, культурою конструктивного 

діалогу, етикою оратора. 

володіти: 
- методами: дескриптивним, практичних робіт, частково-пошуковим, 

пояснювально-ілюстративним, організації самостійної роботи; 

- технологіями: традиційного навчання, особистісно-орієнтованого навчання, 

ігровими технологіями навчання, проблемного навчання, інтерактивного 

навчання, розвитку критичного мислення, модульного навчання. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Методологія написання кваліфікаційних 

наукових праць 
2 - 5 

2 Велика літера і перенесення слів 2 2 5 

3 Наукова література як основне джерело 

фахових знань 
2 - 5 

4 Пунктуація у звертанні, прямій мові та 

цитатах 
2 2 5 

5 Техніка роботи з науковою літературою 2 - 5 

6 Види скорочень у професійній лексиці. 

Написання анотації 
2 2 5 

7 Аналітичне опрацювання інформації 

наукового джерела 
2 - 5 

8 Особливості правопису складних 

термінів. Аналіз реферату 
2 2 5 

9 Науковий стиль сучасної української 

мови 
2 - 5 

10 Оформлення бібліографії. Порівняння 

понять ―термінологія‖ та 

―терміносистема‖ 

2 2 5 

11 Характеристика загальномовних явищ у 

термінологічних системах. Словотвірні 

типи термінів і процес стандартизації. 

Лексика у науковому тексті з погляду 

походження 

2 2 10 

12 Загальна характеристика наукового 

тексту. Лексичні і морфологічні 

особливості наукового тексту 

2 2 10 

13 Синтаксичні особливості наукового 

тексту. Мова і стиль наукової статті і тез 
2 2 10 

14 Вимоги до автореферату дисертації 2 2 10 

15 Підготовка до захисту дисертаційного 

дослідження. Публічний захист 

дисертації 

2 2 10 

 Всього 30 20 100 



 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Науковий стиль мови і письма» складає 60 балів і може бути 

досягнутий наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Поточне опитування 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (доповідь з 

переліку контрольних питань), або 
2 

40 70 
- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 

Разом  60 100 

 

 

Інформаційне забезпечення 

 

Основна література 

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : 

Видавничий центр ―Академія‖, 2004. – 344 с. 

2. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : Навч. 

посіб. 3-є вид., доп. та перероб / Н. В. Ботвина. – К. : ―АртЕк‖, 2001. – 280 с. 

3. Васенко Л. А. Фахова українська мова: [навчальний посібник] / Л. А. Васенко, 

В. В. Дубічинський, М. Кримець. — К. : ЦУЛ, 2008. – 273 с. 

4. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) / 

Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. – К. : Знання, 2008. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1153010448789/dokumentoznavstvo/movni_zasobi_naukov

ogo_stily 

5. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : Навч. посіб / С. В. Глущик, О. В. Дияк, 

С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с. 

6. Голубовська І. В. Практична стилістика української мови : навч.-метод. посіб. 

для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної та 

заочної форм навчання) / І. В. Голубовська. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені 

Івана Франка, 2010. – 124 с. 

http://pidruchniki.com/1153010448789/dokumentoznavstvo/movni_zasobi_naukovogo_stily
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Допоміжні джерела інформації: 

 

1. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П. С. Дудик. – К. : 

Академія, 2005. – 368 с. 

2. Зубков М. Г. Мова ділових паперів / М. Г. Зубков. – Харків : Торсінг, 2001. – 

384 с. 

3. Лисенко Н. О. Культура наукової мови. Навчальний посібник / Н. О. Лисенко, 

О. О. Тєлєжкіна. – : Вид-во НФАУ, 2012. – 190 с. 

4. Орфографічний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.slovnyk.ua/  

5. Словник української мови (в 11 т.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sum.in.ua/  

6. Тєлєжкіна О. О. Основи культури мовлення / О. О. Тєлєжкіна. – Х. : Вид-во 

НФаУ, 2013. – 88 с. 
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