
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Назва дисципліни: Практикум з формування іншомовної комунікативної 

компетенціїї / Practicum on Formation of Foreign Language Communicative Competence  

Шифр за ОНП: ВК2 

Категорія дисципліни: вибіркова. 

Семестр(и): 2 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Дисципліна спрямована на оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності – 

читанням (навчальним і ознайомчим) під час роботи з літературою з фаху, говорінням й 

аудіюванням в ситуаціях професійно-ділового аспекту української мови, а також 

оволодіння навичками писемного мовлення з фахової тематики. на основі сформованої в 

аспірантів мовної компетенції; розвиток спеціальної (професійної) комунікативної 

компетенції, яка полягає у здатності аспірантів розуміти основну інформацію під час 

детальних обговорень, лекцій, офіційних заходів тощо за темами професійного 

спрямування, а також у вмінні аспірантів здійснювати комунікацію у сфері їх професійної 

діяльності. 

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 формулювати актуальність, мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, 

теоретичну і практичну значущість та новизну дослідження;  

презентувати підготовлене висловлювання членам ДАК в усній формі з 

використанням електронної презентації в Power Point;  

вести наукову дискусію в межах академічного етикету;  

складати анотацію наукової статті; 

складати різні види рефератів. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: українська мова як 

іноземна, українська мова за спрямуванням, анатомія, фізіологія, фізична терапія та 

ерготерапія тощо. 

Зміст дисципліни: етикетні форми презентації наукового знання; етапи процедури 

захисту дисертації українською мовою; засоби організації зв’язного тексту; засоби стислої 

подачі тексту; засоби розгорнутої подачі тексту з елементами аналізу й оцінки інформації;  

складання і оформлення анотації та різних видів рефератів;.  

Види навчальних занять: практичні, консультація. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Методи навчання: демонстраційний, 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 2).  

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання та тексти для 

аудиторної та самостійної роботи, науковий реферат з теми дослідження, перелік тем для 

обговорення, письмове обґрунтування дисертаційного дослідження. 

Мова навчання: українська. 

 

 

 
 


