
Практикум з іншомовного наукового спілкування 
 

Мета курсу – глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, 
розширення загального культурного світогляду студентів та виховання студентів у 
дусі високих якостей людської моралі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Практикум з іншомовного наукового 
спілкування» має безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як «Наукове 
спілкування іноземною мовою». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: лексичний матеріал, граматичні конструкції для вираження думок; 
стилістичні особливості англійської мови, правила написання повідомлень, 
міркувань, пояснень, визначень, рецензій, доповідей, рефератів, які мають смислову 
і логічну завершеність та відповідають нормі і узусу, особливості вимови, темпу та 
мелодику звучання англійських слів, речень та висловлювань, правила правопису 
лексичних одиниць, особливості стилю в професійно-перекладацькій, культурно-
естетичній та побутовій сферах, норми орфографії і пунктуації; 
вміти: сприймати монологічне та діалогічне мовлення викладача, студентів або 
носіїв мови у фонозаписі, володіти лексичним матеріалом у як формі діалогу, так і 
монологу, переказувати прочитаний (або прослуханий) текст, ставити запитання до 
тексту, володіти технікою читання, дотримуватись вимови, темпу та мелодики 
звучання, при читання “про себе” розуміти інформацію, виділити основне, набути 
навичок правопису окремих лексичних одиниць та речень, перекладати текст з 
англійської мови на українську та з української на англійську (з пройденого 
лексико-граматичного матеріалу); 
володіти: лексикою за найбільш загальними темами та темами, пов'язаними з 
професійною діяльністю, принципами лексичної правильності, знаннями структури 
висловлювання із застосовуванням достатнього діапазону мовлення, складних 
синтаксичних форм у мовленні. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Аспекти наукового спілкування іноземними мовами. Культурний аспект наукового 
спілкування іноземними мовами. Функції спілкування. Паралінгвістичні аспекти 
спілкування. Можливості подолання психологічних бар’єрів при спілкуванні. 
Культура наукової мови. Мовний етикет. Виступ перед аудиторією, презентація 
ідей. Іноземний науковий дискурс. Науковий текст – діалектика ступенів пізнання. 
Науковий стиль письма. Логіко-структурна композиція наукового тексту рідною 
мовою та іноземною. Лексичні особливості наукового стилю письма. Граматичні 
особливості наукового стилю письма. 
Основні методологічні параметри наукового дослідження. Жанри іномовного 
наукового тексту. Анотація, тези, наукова стаття. Наукова доповідь, науковий 
проект, магістерська робота. Основні методологічні параметри наукового 
дослідження в іномовних наукових текстах. Структура абзацу. Види абзаців і їх 
композиція. Структурні особливості абзацу. Редукційний та індукційний типи 
абзаців. Сполучні елементи абзаців (послідовність думки, приєднання до вислову, 
протиставлення, уточнення думки, імовірність, оцінка вислову, додаткові 
пояснення, виділення, обмеження та уточнення). 



Лексико-семантичні та граматичні особливості іномовного наукового тексту. 
Лексичні особливості іномовного наукового тексту. Лексика наукового тексту. 
Концепт, поняття, термін. Фразеологія наукового тексту. Концепт, поняття, термін. 
Умовні позначення, символи, скорочення і терміни в іномовному науковому тексті. 
Граматичні особливості іномовного наукового тексту.  
Правила оформлення наукового дослідження. Науково-письмова комунікація. 
Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Україні. 
Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі/США. 
План наукового дослідження магістра відповідно до вимог в Україні та 
Європі/США. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації. 
Правила оформлення бібліографії. Правила оформлення посилань. Правила 
оформлення джерел інформації. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 7 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 210 
годин, у т. ч. – 102 години аудиторних занять і 108 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 


