
 

 

 

КАФЕДРА ЗВ’ЯЗКІВ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ І ЖУРНАЛІСТИКИ 

 
Силабус навчальної дисципліни 

  
Назва компоненти: Українська мова  

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
Сторінка компоненти в Moodle: 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=3557#section-0 
Сторінка компоненти в електронній бібліотеці: 

http://91.217.179.134:9100/libr/DocSearchForm 
Викладач: Дмитренко Наталія Вячеславівна, кандидат філологічних наук, 

доцент.  
Опис освітньої компоненти 

Освітня компонента «Українська мова» є обов’язковою освітньою 
компонентою навчального плану, вивчення якої дає можливість здобувачу 

вищої освіти освоїти комплекс теоретичних і практичних знань з української 
мови, необхідних для фахової підготовки; набути організаційні та творчі 
навички редакторської підготовки, що потрібні для оприлюднення  різних видів 

текстів.  
 

Передумови вивчення освітньої компоненти 
Передумов для вивчення освітньої компоненти «Українська мова» немає. 

Освітня компонента «Українська мова» слугує основою для вивчення таких 
компонент: «Академічна культура», «Жанри журналістики», «Практика 

журналістської діяльності». 
 

Тематичний план освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ 
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

1.1. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української 
літературної мови 
1.2. Поняття літературної мови та мовної норми. Комунікативна сторона 

ділового спілкування 
1.3. Функціональні стилі української літературної мови 

1.4. Сфера використання та мовні особливості офіційно-ділового стилю 

Київський національний університет 

культури і мистецтв 
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1.5. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 
1.6. Документ – основний вид ділового мовлення 

1.7. Документи щодо особового складу 
1.8. Довідково-інформаційні документи 

1.9. Обліково-фінансові документи 
1.10. Господарсько-договірні документи 
1.11. Організаційні та розпорядчі документи 

1.12. Культура усного ділового спілкування 
1.13. Організація та проведення прийомів, зустрічей, бесід, нарад, перемовин 

1.14. Мистецтво публічного виступу 
 

 
Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук або персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 
планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань, виконання 

домашніх завдань, виконання завдань самостійної роботи; проходження 
тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом компоненти та 
виконання передбачених видів освітньої діяльності: стандартні офісні програми 
(Word, Excel, PowerPoint). 

Рекомендовані джерела інформації 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою освітньої 
компоненти 

1. Дмитренко Н.В. Медіадискурс як складова інформаційного простору.  
«Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики»:  Зб. наук. публікацій 
Міжнародної науково-практичної конференції. Київ:  Вид. центр КНУКіМ, 

2020. С. 59-65. 
Основна література 

1. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М. Л. Сучасна українська 
мова. Київ : Академія, 2006. 108 с.  

2. Гарачковська О. О. Жанри журналістики в системі друкованих ЗМІ: навч. 
посіб. Київ : Видавничо-поліграфічна база КНУКіМ, 2019. 344 с. 

3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. Харків, 2009. 384 с.  
4. Ла Рош В. Вступ до практичної журналістики: навч. посіб. / пер. з нім. Київ, 

2005. 229 с. 

5. Попік І. П. Вербальна та невербальна комунікація (на матеріалі публікацій 
А. Піза). Записки з романо-германської філології. 2018. Вип. 1. С. 159-165. 

6. Тимошик М. Дисципліна «Основи редагування» в подоланні журналістики 
безграмотності і примітивізму: проблема практики ЗМІ очима студентів 

факультету журналістики КНУКіМу. Український Інформаційний Простір. 
Київ, 2020 Ч. 2(6). С. 23-48. 

7. Тимошик М. Основи редагування: підручник. Київ : Наша культура і наука, 
2019. 560 с. 
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Допоміжна література 
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ : 

Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с. 
2. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділов. 

комунікації.  Київ, 2002. 205 с. 
3. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич.  Чернівці: 

Книги –ХХІ, 2005.  572 с. 
4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: 

підручник.  Київ : Вища школа, 2003. 462 с. 
5. Палеха Ю.І. Ділова етика.  Київ, 2000. 250 с. 
6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001. 224 с. 

7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посіб. Київ : 
Знання, 2006.  291 с. 

8. Українська мова: Енциклопедія. Київ : Видавництво «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. 820 с. 

9. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посіб. Київ : «Академвидав», 2004. 
280с. 

10. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика спілкування. Київ, 2002. 223 с. 
11. Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна 

підготовка до тестування: навч. посіб.  Київ : Арій, 2008.  640 с. 
12. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. Київ, 2003. 416с.  

 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Детектор медіа: українське інтернет-видання про медіа:  веб-сайт. 

URL https://detector.media/ (дата звернення: 03.01 2021). 
2. Національна Спілька журналів України. Офіційний сайт.  http://nsju.org/ (дата 

звернення: 03.01 2021). 
3. Стоп-фейк: український інтернет-ресурс про непрофесійну журналістику: 

веб-сайт.  URL:  https://www.stopfake.org/uk/golovna/ (дата звернення: 03.01 
2021). 

4. Український інформаційний простір: Науковий журнал Київського 
національного університет культури і мистецтв / Головний редактор                 

М. Тимошик.  Числа за 2018-2020  рр. Електронні версії журналу – на сайті 
журналу. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/ (дата звернення: 03.01 2021). 

5. Читомо. Портал про культуру редагування, читання і книговидання: веб-сайт. 
URL https://chytomo.com/ (дата звернення: 03.01 2021). 

 
Політика вивчення освітньої компоненти 

Освітня компонента «Українська мова» передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 
критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (онлайн) режимі за 

https://detector.media/
http://nsju.org/
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/
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погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 
консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 
встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 
встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 
оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

здобувач вищої освіти повинен вказати джерело, використане під час 
виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 
до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти отримує за 
завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування. 
 
 

Силабус затверджено 
на засіданні кафедри зв’язків  

з громадськістю і журналістики  
від 24 червня 2022 р., 

протокол № 14 
 

 


