
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

                                        Українська мова  як іноземна                            
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни   

3   кредита ЄКТС   

практичні заняття - 46 год.  

форма контролю - залік  

 

1. Перелік тем дисципліни 

Тема 1. Науковий стиль: історія та функціонування. 

Тема 2. Мовленнєві засоби наукового стилю й особливості їх використання. 

Аудіювання та відтворення тексту за фахом. 

Тема 3. Структура магістерського дослідження та послідовність його 

виконання. 

Тема 4.. Алгоритм створення монологічного висловлювання і виступ з 

тематичною промовою. 

Тема 5. Діалогічне мовлення. 

Тема 6. Стилістичні вимоги до оформлення тексту магістерської праці.  

 

2. Вимоги до попередньо набутих компетентностей (за потребою) 

2.1. Володіти:  

- базовими знаннями з граматики української мови (фонетики, морфології, 

синтаксису);  

- конструкціями наукового стилю; 

- вміннями та навичками роботи з текстом професійного спрямування;  

- навичками створювання монологічного і діалогічного висловлювань за 

фахом. 

 

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни 

3.1. Володіння:  
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- мовною системою як основою формування мовленнєвих умінь, навичок 

(орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних); 

- вмінням використовувати моделі з наукового стилю; 

- реферативним читанням текстів за фахом;  

- різними формами передачі інформації;   

- навичками використання видів монологів: опис, повідомлення, доказ;  

- навичками діалогічного мовлення; 

- комунікативною компетенцією у навчально-професійних ситуаціях спілкування. 

 

4. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:  

знати: моделі реферування, засоби вираження різних смислових відносин у 

простому реченні і складному реченнях, у фразовій єдності, в тексті, правила 

побудови наукових текстів, основні правила мовленнєвої поведінки в типових 

ситуаціях спілкування навчально-професійної, соціально-культурної та 

офіційно-ділової сферах; 

 вміти: виробляти паралельну письмову фіксацію аудіо тексту, 

використовувати різні види читання текстів у науково-професійній, суспільно-

політичній та соціально-культурній сферах, виділяти з тексту основну і 

цільову інформацію за темою, підбирати основну та цільову інформацію для 

узагальнення інформативного матеріалу, сприйнятого під час читання, 

узагальнювати інформативний матеріал з опорою на прочитаний 

(прослуханий) текст і продукувати самостійне монологічне висловлювання за 

фахом, комбінувати інформативний матеріал текстів, репродукувати 

інформативний зміст тексту в письмовій та усній формах, здійснювати 

скорочення інформації тексту, тезування, розширення, відтворювати 

підготовлену монологічну доповідь з включенням елемента оцінки. 
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5. Кафедра мовної підготовки (МП) 

 

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

Деркач Галина Олександрівна, доцент кафедри МП, кандидат психологічних 

наук, доцент   

 

 


