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1. Мета опанування дисципліни: на основі теоретичних досліджень про 

особливості функціонування української мови в науковій та науково-

виробничій сферах забезпечити високий рівень мовно-комунікативної 

компетентності щодо вільного послуговування нормативною національною 

науковою мовою в усіх формах, підстилях і жанрах наукового мовлення.    

 

2. Завдання: полягає у поглибленій теоретичній і практичній підготовці у 

сфері наукового стилю та його підстилів; формуванні вмінь та навичок: 

стилістично вмотивованого використання та дотримання лексичного запасу 

української мови в усному і писемному науковому мовленні роботи з 

науковою та довідковою літературою;  вільного володіння національною 

мовою для складання різних видів наукових текстів; ідентифікації 

нормативних вимог до лексики наукових текстів; основ термінографії та 

термінології; застосування принципів та рекомендацій щодо оформлення 

наукової роботи, підготовки виступу з науковою доповіддю; інформаційного 

забезпечення наукових досліджень; аналізу граматичних особливостей 

наукового мовлення; форм та видів перекладу; оцінювання культури читання 

наукового тексту, електронної презентації наукового виступу, виступу з 

науковою доповіддю; дослідження наукової мови як суспільного і 

лінгвістичного явища 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 нормативних вимог до лексики наукових текстів; 

 мовних засобів, які використовуються у науковому спілкуванні;  

 мовностильових особливостей текстів фахового спрямування; 

 лексики й термінології наукового мовлення;  

 особливостей творення і вживання наукових термінів;  

 вимог до культури усного і писемного професійного мовлення;  



 специфіки підготовки та мовного оформлення публікацій. 

 

застосування знань і розумінь:  

 правильно використовувати мовні засоби у науковій діяльності;  

 стилістично вмотивованого використання лексичного запасу 

української мови в усному і писемному науковому мовленні; 

 диференціювати норми літературної мови та реалізувати їх в усному і 

писемному мовленні;  

 працювати з науковою та довідковою літературою;  

 створювати та редагувати тексти наукового;  

 орієнтуватися в терміносистемі свого фаху;  

 користуватися різними видами словників, довідковою літературою з 

культури мови;  

 збагачувати власну мовну компетентність шляхом самоосвіти 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Наукова мова як суспільне і лінгвістичне явище  

Тема 2. Науковий текст як форма реалізації наукового стилю мовлення. 

Тема 3. Нормативні вимоги до лексики наукових текстів. 

Тема 4. Термінознавство та термінографія в Україні. 

Тема 5. Граматичні особливості наукового мовлення. 

Тема 6. Форми та види перекладу. Особливості науково-технічного перекладу. 

Тема 7. Підготовка та мовне оформлення публікацій. 

Тема 8.  Виступ з науковою доповіддю та підготовка до нього. 

Тема 9. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Тема 10. Вимоги до оформлення наукової роботи. 
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