
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Українська наукова мова 

 

1. Мета вивчення дисципліни  – сприяти формуванню науково, 

професійно орієнтованої мовної компетентності, розвитку усного та 

писемного академічного мовлення. 
 

Завдання курсу :  

‒ поглибити знання про науковий стиль української мови;  

‒ сформувати уявлення про сучасний стан української наукової мови, 

мовні засоби наукового тексту, основи наукової майстерності;  

‒ спонукати до нормативного використання засобів наукової мови;  

‒ удосконалити технології роботи з українським науковим текстом, 

уміння і навички мовностилістичного аналізу україномовного наукового 

тексту;  

‒ формувати мовний смак, мовне чуття, давати справедливу оцінку тій 

чи тій науковій творчості. 

 

2. Вивчення даної дисципліни гарантуватиме формування таких 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність – володіння українською науковою 

мовою для здійснення своїх наукових студій, будувати наукове 

висловлення, уживати відповідні мовні засоби. 
Педагогічна компетентність: 

Здатність:  

− опанувати технології роботи з науковим текстом, розвивати 

вміння і навички мовностилістичного аналізу наукового тексту; 

− аргументовано оцінювати наукове мовлення в різних 

комунікативних ситуаціях щодо дотримання норм літературної 

мови; 

− застосування мультимедійних технологій у презентації наукового 

дослідження. 
 

3. Зміст навчальної дисципліни: 

 Змістовий модуль 1. Наукова мова як комунікативний феномен  

Тема 1. Наукове мовлення. Предметна (фахова) мова. Об’єкт і предмет 

культури української наукової мови. Ключові поняття курсу. Мова науки.  

Тема 2Нормативний, комунікативний, естетичний аспекти культури наукової 

мови. Мовна особистість майбутнього перекладача.  

Тема 3. Розвиток наукового стилю української літературної мови. 

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. 

Науковий етикет). 

Змістовий модуль  3. Культура наукового тексту.  



Тема 1. Комунікативно-прагматична специфіка наукових текстів. Специфіка 

наукового тексту на тлі текстів інших стилів.  

Тема 2. Структурно-смислові компоненти наукових текстів різних жанрів. 

Композиція писемного наукового тексту. варіантність мовних норм у 

науковій мові.  

Тема 3. Наукова стаття: структурно-змістові компоненти і вимоги до 

написання. Мова і стиль анотації, ключові слова. Мова і стиль рецензії. 

Науковий відгук. Робота з науковим текстом. Переклад наукового тексту.  

Тема 4. Перекладність/неперекладність термінів. Комп'ютерний переклад. 

Рубрикування тексту. Використання скорочень, абревіатур у наукових 

текстах.  

Тема 5. Загальні правила цитування. Оформлення покликань на використану 

літературу, списків джерел, додатків. Редагування наукових текстів. Типові 

помилки в науковій мові.   

Змістовий модуль  3. Культура усного наукового мовлення.  

Тема 1. Мовна репрезентація наукового знання у світовому науковому 

просторі. Наука в міжкультурній комунікації.  

Тема 2. Форми мовної презентації наукових та науково-технічних 

результатів. Усна мова науковців. Комунікативно-логічна побудова усної 

наукової доповіді, виступу.  

Тема 3. Мовна особистість доповідача. Наукові заходи як засіб виявлення 

культури наукової мови. Наукова конференція. Специфіка участі в дискусії. 

Науковий діалог.  

Тема 4. Культура мови і мовний етикет. Мовні електронні ресурси і 

використання їх у праці науковця. Візуальні засоби презентації наукового 

дослідження. Вимоги застосування мультимедійних технологій. 

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни.  
5. Форма семестрового контролю:  

6. Інформація про викладача: кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом. 
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