
КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МЕНЕДЖМЕНТ

 РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВРСЬКИЙ



Чередник Олена Володимирівна
Кандидат педагогічних наук, доцент

21raduga-duga21@ukr.net

№ День тижня Година

1 Понеділок 13.00-14.00

2 Вівторок 14.00-15.00

3 Четвер 15.00-16.00

4 П’ятниця 16.00-17.00

mailto:raduga-duga21@ukr.net


Навчальна дисципліна «Культура наукової мови» зорієнтована на специфіку
економічних спеціальностей, яка сприятиме формуванню ключових базових і
професійних компетентностей – мовної, мовленнєвої, ермінологічної,
комунікативної і риторичної (лінгвокультурологічної), а також пріоритетним
напрямкам професійної підготовки майбутніх економістів, менеджерів.
Одним із головних напрямів є формування у здобувачів потреби самостійного
пошуку нової інформації, уміння аналізувати й використовувати інформаційний
потенціал для орієнтації у провідних концепціях і теоріях, формування на їх основі
власного мислення. Здобувач повинен навчитися володіти прийомами самостійного
пошуку, добору, опрацювання інформації, сформувати необхідні компетентності
інформаційного самозабезпечення з навчальної і науково-дослідної діяльності.

Анотація курсу «Культура наукової мови»:



Результати навчання:
Опанувати технології роботи з науковим текстом. Удосконалити методи конспектування наукової інформації, реферування наукових
джерел, вміти складати анотації. Вміти логічно, об’єктивно й послідовно подавати інформацію у вигляді схем, планів, тез.

Володіти культурою мислення, виробляти здатність до узагальнення, аналізу і синтезу в діяльності, пов’язаній з пошуком,
нагромадженням, зберіганням і використанням інформації. Вироблення навичок формулювання проблеми, визначення
актуальності наукового дослідження, його теоретичного і практичного значення.

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Культура наукової мови» є набуття здобувачами таких 
компетентностей:

• Знати сутність, завдання й особливості навчальної дисципліни.
• Розмежовувати поняття культура мови, культура наукової мови, наукове мовлення. Розуміти нормативний, комунікативний,
естетичний аспекти культури наукової мови; виробити навички роботи з галузевими термінологічними словниками.
• Знати сфери використання, основні функції наукового стилю, аналізувати підстилі наукового стилю; встановлювати зв'язки
між його підстилями, а також характеризувати мовні засоби наукового стилю. Розширити уявлення про наукову мову.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Культура наукової мови” є розширення знань 
здобувачів про культуру наукової мови, мовні засоби наукового тексту, допомогти їм 

оволодіти важливими процедурами сучасних наукових досліджень, розвинути потребу в 
нормативному використанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів 

наукової діяльності. 



Тема 1. Наукова мова – основа професійної діяльності.

Тема 2. Властивості і структурно-смислові компоненти наукових текстів різних жанрів.

Тема 3. Терміни в науковому тексті. Сучасна економічна термінологія.

Тема 4. Поняття тексту та дискурсу. Рекламний дискурс.

Тема 5. Аналітичне опрацювання інформації наукового джерела.

Тема 6. Письмові роботи наукового стилю. Сучасні вимоги до написання наукової статті.

Тема 7. Композиція наукової рецензії та наукового відгуку.

Тема 8. Культура усної наукової мови. Композиційно-логічна побудова усної наукової
доповіді, виступу.

Тема 9. Комунікація як процес обміну науковою інформацією. Комунікативна стратегія,
комунікативна тактика, комунікативний намір.
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