
 
Дисципліна «Культура наукової української мови» передбачає формування 

комунікативної компетентності аспірантів: набуття комунікативного досвіду, що сприяє 

розвиткові креативних здібностей та спонукає до самореалізації фахівців та активізацію 

пізнавальних інтересів, реалізацію евристичних здібностей для формування професійної 

майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – вироблення навичок оптимальної мовної 

поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого 

використання мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; 

сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, 

вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами 

словників. 

 Завданням дисципліни: сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної 

мови у професійної діяльності; забезпечити досконале володіння нормами сучасної 

української літературної мови та дотримання вимог культури усного, письмового 

мовлення; виробити навички самоконтролю за дотримання мовних норм у спілкуванні; 

розвивати творче мислення аспірантів; виховувати повагу до української літературної 

мови, до мовних традицій; сформувати навички оперування фаховою термінологією, 

редагування, коригування та перекладу наукових текстів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Культура наукової української мови» 

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен:   

знати: стилістичну диференціацію української мови; особливості розвитку й 

становлення наукового стилю української мови; найважливіші риси наукового стилю, 

його жанрові різновиди, структуру й організацію інформації у наукових текстах; основні 

критерії, властивості, структуру й мовні засоби наукового тексту; вимоги до 

оформлення результатів наукової діяльності; форми і види перекладу наукових текстів; 

особливості редагування наукового тексту; культуру української мови і спілкування; 

літературний стандарт національної мови;  

уміти: ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й 

практично оволодіти ними; 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; послуговуватися 

лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною літературою, 

необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: Сформувати чітке і 

правильне розуміння ролі державної мови у професійної діяльності; забезпечити 

досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання 

вимог культури усного мовлення. Програмні результати навчання: Знати стилістичну 

диференціацію української мови та правила правильного використання різних мовних 

засобів відповідно до комунікативних намірів; вміти ґрунтовно засвоїти норми сучасної 

української літературної мови й практично оволодіти ними та влучно висловлювати 

думки для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності. 

 

Об’єм дисципліни складає 90 годин, у тому числі 10 – лекційних,  8– практичних, 

36 – індивідуальних та 36 години самостійних занять. Вид контролю знань по 

закінченні курсу – залік 

 



 
 

The course ‘Culture of the scientific Ukrainian language’ envisages the formation of 

communicative competence of graduate students: acquisition of communicative experience, 

which promotes the development of creative abilities and leads to the self-realization of 

specialists and activation of cognitive interests, realization of heuristic abilities for developing 

professionalism and competitiveness. 

The purpose of the course is to develop the skills of optimal language behavior in the 

professional sphere: influencing the interlocutor through the skillful use of language means, 

mastering the culture of monologue, dialogue and polylogue; perception and reproduction of 

professional texts, mastering vocabulary and terminology of their specialty, choice of 

communicatively justified language means, using different types of dictionaries. 

The course objective is to form a clear and correct understanding of the role of the state 

language in professional activity; to ensure perfect mastery of the standards of modern 

Ukrainian literary language and compliance with the requirements of the culture of oral and 

written language; develop self-control skills in observing linguistic norms in communication; to 

develop creative thinking of graduate students; to foster respect for the Ukrainian literary 

language and for language traditions; to develop skills of using professional terminology, 

editing, correction and translation of scientific texts. 

After completing the course ‘Culture of the Scientific Ukrainian Language’, PhD degree 

seekers must  

know: stylistic differentiation of the Ukrainian language; peculiarities of formation and 

development of the scientific style of the Ukrainian language; the most important features of the 

scientific style, its genre varieties, structure and organization of information in scientific texts; 

basic criteria, properties, structure and linguistic means of a scientific text; requirements for 

recording the results of scientific activity; forms and types of translation of scientific texts; 

features of editing a scientific text; culture of the Ukrainian language and communication; 

literary standard of the national language; 

be able to: thoroughly master the norms of the modern Ukrainian literary language and 

master them in practice; use correctly different language means according to communicative 

intentions; accurately express thoughts for successful resolution of problems and tasks in 

professional activity; perceive, reproduce, edit texts of official and scientific styles; shorten and 

create scientific texts for professional purposes, make a plan, synopsis, abstract, etc., make 

necessary notes, extracts in accordance with the set goal; prepare different types of documents, 

selecting correctly the linguistic means that represent their specificity; use lexicographic sources 

(dictionaries) and other supporting literature necessary for self-improvement in language 

culture. 

Competencies to be mastered: to form a clear and correct understanding of the role of the 

state language in professional activity; to ensure a perfect command of modern Ukrainian 

literary language and to comply with the requirements of the oral language culture. Program 

learning outcomes: to know the stylistic differentiation of the Ukrainian language and the rules 

for the proper use of different language means according to communicative intentions; to be 

able to thoroughly absorb the norms of modern Ukrainian literary language and master them in 

practice, and to express opinions accurately for the successful solution of problems and tasks in 

professional activity. 

 

The length of the course is 90 hours, including 10 - lectures, 8 – practical classes, 36 

- tutorials and 36 hours of self-study. Knowledge assessment at the end of the course is 

based on a pass/fail grading system 

 


