
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

                                      Українська мова як іноземна           ______________  

(назва дисципліни) 

Обсяг дисципліни    

 6    кредитів ЄКТС 

практичних занять  96   год.  

форма контролю – залік 

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Тема 1. Граматика. Складносурядне та складнопідрядне речення в 

науковому стилі. 

Тема 2. Граматика. Вираження суб’єктно-предикативних відношень в 

науковому стилі. 

Тема 3. Граматика. Вираження об’єктних відношень в науковому стилі. 

Тема 4. Науковий стиль. Поняття інформації та її види.  

Тема 5.   Граматика.  Вираження означальних відношень в науковому 

стилі. 

Тема 6. Науковий стиль. Властивості інформації. Створення 

монологічного висловлювання, розгортання та згортання текстів. 

Тема 7. Граматика. Вираження просторових відношень в науковому 

стилі.  

Тема 8. Науковий стиль. Створення монологічного висловлювання, 

розгортання та згортання текстів. 

Тема 9. Граматика. Вираження часу в науковому стилі. 

Тема 10. Граматика. Вираження причинно-наслідкових відношень в 

науковому стилі. 

Тема 11. Граматика. Визначення мети в науковому стилі. 

Тема 12. Науковий стиль мовлення. Алгоритм створення діалогічного 

висловлювання, розгортання та згортання текстів. 

Тема 13. Граматика. Вираження порівняння, зіставлення, міри й ступеня 

в науковому стилі. 

Тема 14. Граматика. Вираження сурядних відношень в науковому стилі. 

 

 2. Вимоги до попередніх набутих компетентностей (за потребою): 

2.1. володіти:  

– основними видами читання; 

– монологічним та діалогічним мовленням, приймати участь в різних 

дискусіях та диспутах за професійною темою; 

– уявленнями про лінгвістичні особливості тексту, зокрема наукового 

тексту, типологічну структуру тексту та його смислову структуру, а також  

аналізуванням текстів соціальної, науково-економічної проблематики; 
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–  навичками усного та писемного мовлення в сферах навчально-

наукової та власне-професійної комунікації. 
 

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти 

після опанування даної дисципліни: 

3.1. Володіння:  

- різними видами читання: ознайомчого, переглядового, реферативного і 

розуміння спеціального тексту за профілем, загальнонаукового тексту;  

- навичками комбінування інформативного матеріалу текстів, 

вичленення необхідної інформації відповідно до комунікативних цілей;  

- умінням складати письмове висловлювання на рівні реальної 

комунікації (реферат, анотація, тези тощо);  

- розгорнутою аргументацією з обговорюваної проблеми;  

- умінням відтворювати прочитаний текст зі спеціальності й тексту 

суспільно-політичного змісту з опорою на письмову фіксацію основних 

положень тексту (з використанням конструкцій наукового стилю);  

- умінням скласти власне монологічне висловлювання з опорою на 

вивчений матеріал і в межах заданої тематики; самостійно скласти доповідь із 

включенням оцінки;  

- умінням прийняти учать у дискусії з наукових і гуманітарних проблем 

сучасності; ведення вільної бесіди стосовно обраної спеціальності;  

- умінням слухання і розуміння монологічного та діалогічного мовлення 

в рамках потреб комунікації. 

 

4. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої 

освіти після опанування даної дисципліни. 

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні: 

 знати: 

– навички усного та письмового мовлення в сферах навчально-наукової 

та власне-професійної комунікації; 

– моделі реферування; 

– способи вираження різних смислових відносин у простому реченні, 

складному реченні, в тексті; 

– правила побудови текстів, переважно наукових; 

– основні правила мовної поведінки в типових ситуаціях спілкування 

навчально-професійній, соціально-культурній та офіційно-діловій сферах. 

вміти:  

– при аудіюванні виробляти паралельну письмову фіксацію аудіотекста; 

– використовувати різні види читання текстів науково-професійної, 

суспільно-політичної та соціально-культурної комунікативних сфер; 
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– вибирати з тексту (аудіо та письмової форми) основну інформацію і 

цільову інформацію за темою; 

– підбирати основну та цільову інформацію для узагальнення 

інформативного матеріалу, сприйнятого при читанні (узагальнення за темою); 

– узагальнювати інформативний матеріал з опорою на прочитаний 

(прослуханий) текст (продукувати самостійне монологічне висловлювання за 

темою; монолог-роздум); комбінувати інформативний матеріал текстів 

(написання реферату); 

– репродукувати інформативний зміст тексту в письмовій та усній формі 

(монолог-відтворення, монолог-повідомлення з опорою на текстовий 

матеріал); 

– виробляти згортання інформації тексту, тезування; 

– виробляти розгортання тексту (складання тексту на базі 

запропонованих текстів); 

– продукувати підготовлену монологічну промову; 

– продукувати самостійне письмове висловлювання на рівні реальної 

комунікації. 
 

5. Кафедра, що пропонує дисципліну -   мовної підготовки (МП)  

 

6. Провідний викладач (П.І.Б. посада, науковий ступінь, наукове 

звання): 

                  Демченко Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри МП, кандидат 

психологічних наук, доцент  

 

 

 

 


