КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Викладач – к. філолог. н., доцент Бісовецька Людмила Андріївна
Кількість кредитів – 4
Семестр – 2
Анотація дисципліни
Роль науки в житті суспільства за останні десятиліття надзвичайно зросла,
вона перетворилася на невід’ємну складову професійної компетентності. Для
ефективної наукової діяльності не досить мати глибокі спеціальні знання,
володіти методологією наукової творчості, умінням здобувати, аналізувати,
систематизувати наукові факти. Надзвичайно важливі при цьому ґрунтовна
мовнокомунікативна підготовка, вільне володіння нормативною українською
науковою мовою в усіх під стилях у письмовій та усній формах.
Попередні дисципліни: «Сучасна українська мова з практикумом»,
«Професійне спілкування українською мовою», «Основи культури і техніки
мовлення».
Мета викладання навчальної дисципліни: розширити уявлення про
українську наукову мову, мовні засоби наукового тексту, розвинути потреби в
нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації
результатів наукової діяльності, створити умови для практичного оволодіння
українською літературною мовою, виявити специфіку функціонування наукової
мови відповідно до конкретного фаху, оволодіти науковою лексикою і
термінологією своєї спеціальності.
Завдання курсу: поглибити знання студентів про науковий стиль
української мови; розширити уявлення про українську наукову мову, мовні
засоби наукового тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні засобів
мови; опанувати технології роботи із сучасним українським науковим текстом,
розвивати уміння і навички мовностилістичного аналізу наукового тексту;
формувати
мовнокомунікативну,
мовнотермінологічну,
дослідницьку
компетентності магістрантів; аргументовано, спираючись на словники і
мовленнєві зразки, оцінювати власне наукове мовлення та мовлення інших
авторів наукового продукту.
Очікувані результати вивчення курсу
Загальні компетентності
Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та
перевірених фактів.
Здатність формулювати науково-педагогічну задачу, використовувати
потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого висновку.
Здатність застосовувати відповідну методику для досягнення результатів і
обґрунтування висновків.
Здатність до організації дослідної-експериментальної та дослідницької
роботи у сфері освіти та здатність представити результати у наукових
публікаціях.

Володіння мовними компетентностями, достатніми для представлення та
обговорення результатів своєї професійної роботи в усній та письмовій формі.
Здатність до саморозвитку та самовдосконалення, готовність до постійного
підвищення особистісного та професійного рівня, наполегливість у досягненні
мети.
Спеціальні (фахові) компетентності:
засвоєння мовної системи як сукупності мовних структур; засвоєння
закономірностей функціонування форм мови у конкретних мовних ситуаціях;
оволодіння різногалузевими фаховими терміносистемами; набуття навичок
опрацювання наявних лексикографічних та електронних джерел наукової
інформації; знання, вміння і навички користування мовою в конкретних
контекстах і ситуаціях спілкування, уміння формувати власну програму
мовленнєвої поведінки, враховуючи наміри співрозмовника й використовуючи
засоби ефективного впливу на нього; побудова комунікативних стратегій і
ситуацій з урахуванням етичних і естетичних домінант, національнокультурних традицій; здійснення самостійно-пошукової роботи; користування
сучасними методами навчання; здатність ставити навчальні цілі та обирати
методи навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійнопошукові та інші методи навчання.
Програмні результати навчання
Знати специфічні риси писемної та усної форм наукового стилю
української літературної мови, основні жанрові різновиди наукового стилю,
традиційні стильові ознаки української наукової мови.
Розуміти правила побудови і культури читання наукового тексту,
особливості конспектування, анотування, реферування наукових джерел.
Оволодіти мовними засобами організації наукової інформації в науковому
тексті, вимогами до оформлення посилань, цитат, списку використаних джерел,
мовними кліше для написання наукової статті, магістерської роботи, анотації,
рецензії та відгуку.
Знати композиційно-логічну побудову усної наукової доповіді,
повідомлення, виступу.
Уміти працювати з навчальною, навчально-методичною, науковою,
довідниковою літературою; читати і сприймати науковий текст.
Володіти нормами мовного оформлення наукових текстів різних жанрів.
Створювати і редагувати текст наукової роботи згідно з вимогами
наукового стилю, в тому числі з використанням інформаційних технологій.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щочетверга, з 10.00 до 13.00.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щочетверга, з 17.00 до 19.00. E-mail викладача: bisovetska.l@gmail.com

