Назва навчальної дисципліни
українською англійською, кількість
кредитів
Нормативна варіативна
Спеціальність
Освітня програма
Ступінь вищої освіти
Мова викладання
Прізвище викладача, посада
Профайл викладача, електронна
пошта (телефон за бажанням)
Рік навчання, семестр
Види занять і години (лекції,
практ.заняття, семінари, інше)
Формат консультацій
Анотація дисципліни

Мета і короткі завдання

Культура наукової мови
The Culture of Scientific Writing
4 кредити (120 год)
варіативна
126 «Інформаційні системи та технології»
Інформаційні системи та технології
магістр
українська
Зелінська Надія Віталіївна, проф., завідувач кафедри медіакомунікацій
nvzelinska@gmail.com
1 рік, 1 семестр
Лекції – 36 год
Практичні заняття – 18 год
Самостійна та індивідуальна робота – 66 год
Аудиторні, онлайн
Дисципліна покликана допомогти студентам як у навчальній, так і у майбутній
професійній діяльності використовувати ресурси наукового стилю української
мови для створення різножанрових текстів, що відображатимуть ідеї,
проблеми і здобутки, чиє впровадження сприятиме розвиткові галузі, а також
ефективно функціонуватимуть у нефаховому середовищі, формуючи
позитивне ставлення соціуму до професійних досягнень
Мета вивчення дисципліни – розвиток мовнокомунікативної компетентності
майбутнього фахівця для успішної презентації результатів дослідницької
діяльності та ефективної комунікації, зокрема, в науковій, освітній та
професійній сферах.
Завдання вивчення дисципліни:

Результати (програмні), що отримає
студент після опанування дисципліни

Зміст програми (основні теми)

Система оцінювання студента
Література предмету (до 5 позицій)

- скласти уявлення про сучасний стан української наукової мови,
особливості наукового стилю та його підстилів, засоби організації
наукового тексту, основи наукового текстотворення;
- виробити потребу в нормативному використанні засобів наукової мови та
критичне ставлення до ненормативних форм викладу;
- сформувати мовний смак, мовне чуття, стилістичну компетентність;
- розвинути навички успішної мовної презентації результатів навчальної,
дослідницької, професійної діяльності у різних жанрах наукових текстів.
ПР 4. Здатність робити презентації за професійною тематикою різного
обсягу та складності рідною та іноземною мовами як для фахівців, так і
для нефахівців
ПР 13. Здатність навчати інших та самонавчатися за різними аспектами
професійної діяльності з метою підвищення рівня професійних та
загальних компетентностей
ПР 14. Здатність до автономної роботи для вирішення конкретних
професійних та дослідницьких завдань
Науковий стиль української мови: становлення та сучасний стан. Типологічна
система та функції наукового стилю. Функціональні та комунікативні ознаки
наукової мови. Система жанрів наукового стилю мови. Мовні та позамовні
засоби наукового стилю. Основні жанри наукових текстів. Основні жанри
усних вступів. Можливості візуалізації усних виступів. Інтерактивне
спілкування з авторами наукових текстів
Поточний контроль, модульний контроль. Залік
Зелінська Н. «Наука байдужа до біографій своїх творців…». Львів : Українська
академія друкарства, 2013. 406 с.
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