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Силабус навчальної дисципліни 

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна професійно-оріентованої гуманітарної і соціально-

економічної підготовки (обов`язкова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Студенти отримають базові  знання про поняття й термінологію курсу, вивчать  

найважливіші ознаки літературної мови, становлення фахової термінології, 

лексичні, акцентуаційні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні 

норми української мови у діловому спілкуванні, терміни професіоналізму та 

фразеологію фаху. Також навчаться етикету ділового спілкування, 

дотримуватися норм української літературної мови в офіційному спілкуванні 

(в організації офіційних заходів, у корпоративному й адміністративному 

спілкуванні тощо), а також правильно оформлювати та грамотно складати 

основні документи. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна покликана забезпечити майбутніх фахівців 

управлінської галузі потрібними знаннями концептуальних основ публічної 

комунікації та сформувати практичні вміння і навички ефективної комунікації 

з громадськістю, доречного використання офіційно-ділового стилю і 

застосування інструментарію ораторської майстерності в процесі публічного 

управління, спроможність в процесі публічного управління, спроможність 

розробляти дієві стратегії і програми публічних органів влади у цій сфері. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студенти зможуть використовувати сучасні досягнення в галузі публічного 

управління, аналізувати роль засобів масової інформації в діяльності органів 

влади,  застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової 

комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної 

влади,  знаходити оптимальні моделі мовної комунікації відповідно до 

комунікативних намірів,  послуговуватися виразовими мовними засобами в 

промовах різних видів, застосовувати методи мовного та позамовного впливу 

на аудиторію, дотримуватися мовних норм під час складання документів, 

уникати двозначності висловів у текстах управлінських рішень, 

використовуючи точні словесні позначення предмета думки. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють грамотно спілкуватися усно і письмово, 

використовуючи державну та іноземну мови, у тому числі у професійній 

сфері, а також здатність приймати участь у реалізації дослідницько-

інноваційних проектів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Українська мова у фаховій діяльності публічного 

управлінця. Офіційно-діловий стиль української мови. Орфоепічні особливості 

українського ділового мовлення. Лексичні та фразеологічні особливості 

українського ділового мовлення. Граматичні особливості українського 



ділового мовлення. Усне ділове мовлення публічного управлінця. Ділові 

документи у фаховій практиці публічних управлінців. Організаційно-

розпорядчі документи. Довідково-інформаційні документи. Документи з 

особового складу. Документи з господарсько-договірної діяльності. Обліково-

фінансові документи (співзвучно з тематикою в робочій програмі навчальної 

дисципліни). 

Види занять: Практичні, семінарські 

Методи навчання: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна 

дискусія та ін.), наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження) та практичні (практичні роботи). 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити «Українська мова (за професійним спрямуванням)», загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання  

магістерської роботи, а також для подальшого використання у професійної 

галузі. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ 

1. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Лінгвістичний портал MOVA.info / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mova.info/  

3. Навчально-методичне забезпечення дисципліни "Ділова українська мова в 

публічному управлінні" для магістрів / Комплекси навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, Харків-2019 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік 

Кафедра Документознавства (801) 

Факультет Міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян (№8) 

Викладач(і) ПІБ: Коновченко Олена Володимирівна  
Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук   
Профайл викладача: 

Тел.: (057)788-45-22 

E-mail:  

Робоче місце:232 гк 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник, 

доцент           Коновченко О.В. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр.         Ковальчук В.Г. 
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