
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Науковий дискурс у сучасних іноземних мовах / Scientific 

discourse in foreign languages 

Шифр за ОНП: ОК4 

Категорія дисципліни: обов’язкова 

Семестр(и): 4 

Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90; кількість кредитів ЄКТС – 3. 

Дисципліна спрямована на формування іноземного наукового дискурсу, необхідного 

для професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції, щоб забезпечити 

ефективне спілкування в академічному та професійному середовищі, а також оволодіти 

навичками писемного мовлення з фахової тематики,  здатності швидко та якісно 

переробляти великі обсяги інформації за фахом, адекватно перекладати необхідний 

мовний матеріал на рідну мову і навпаки, а також стисло викладати його зміст у формі 

статті, реферату, анотації або обґрунтування наукового дослідження. 

Результати навчання: 

доносити професійні знання, обґрунтування, результати та висновки власних 

наукових досліджень в усній та письмовій формах для різної аудиторії як на 

національному, так і  міжнародному рівнях; 

вміти відповідати та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних 

обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та 

професією; наводити чіткі аргументи з актуальних тем в академічному середовищі;  

чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого 

кола тем академічного та професійного спрямування; 

формувати навички і вміння для написання іноземною мовою анотації до наукових 

статей, доповідей, матеріалів дослідження; 
розуміти неадаптовані тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, 

газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: іноземна мова за 

професійним спрямуванням, професійно орієнтована іноземна мова, ділова іноземна мова, 

українська мова за професійним спрямуванням. 

Зміст дисципліни: реферування наукових статей із зарубіжних журналів; 

написанняанотацій до власних статей;  детальне обґрунтування теми дисертаційної 

роботи. 

Види навчальних занять: практичні, консультації. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Методи навчання: пояснювально-демонстраційний, частково-пошуковий, метод 

проблемного викладання, комунікативний з елементами рольової та ділової гри, метод 

навчальних проектів. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, круглих столах, 

індивідуальні презентації, групове обговорення, усний захист проектів), письмовий 

(вправи, проектні завдання, наукові реферати), поточний, тематичний та семестровий 

тестовий контроль.  

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 4) 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання та наукові статті 

для аудиторної та самостійної роботи, теми для обговорення, письмове обґрунтування 

дисертаційного дослідження. 

Мова навчання: англійська. 

 

 

 


