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2021 – 2022 навчальний рік  



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для ЗВО 

спеціальностей 051 Економіка, 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 4 

Загальна кількість годин 120 

Кількість модулів 2 

Лекції, годин 16 

Практичні / семінарські, годин 24 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 80 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 2,5 

самостійної роботи студента 5 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма дисципліни 

 

Мета: на основі теоретичних досліджень про особливості 

функціонування української мови в науковій та науково-виробничій сферах 

забезпечити високий рівень мовно-комунікативної компетентності щодо 

вільного послуговування нормативною національною науковою мовою в усіх 

формах, підстилях і жанрах наукового мовлення.  

Завдання дисципліни: дисципліни полягає у поглибленій теоретичній і 

практичній підготовці у сфері наукового стилю та його підстилів; 

формуванні вмінь та навичок: стилістично вмотивованого використання та 

дотримання лексичного запасу української мови в усному і писемному 

науковому мовленні роботи з науковою та довідковою літературою;  вільного 

володіння національною мовою для складання різних видів наукових текстів; 

ідентифікації нормативних вимог до лексики наукових текстів; основ 

термінографії та термінології; застосування принципів та рекомендацій 

щодо оформлення наукової роботи, підготовки виступу з науковою 

доповіддю; інформаційного забезпечення наукових досліджень; аналізу 

граматичних особливостей наукового мовлення; форм та видів перекладу; 

оцінювання культури читання наукового тексту, електронної презентації 

наукового виступу, виступу з науковою доповіддю; дослідження наукової 

мови як суспільного і лінгвістичного явища 

 



Предмет: українська наукова мова в науково-дослідній діяльності 

фахівця.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Наукова мова як суспільне і лінгвістичне явище  

Тема 2. Науковий текст як форма реалізації наукового стилю мовлення. 

Тема 3. Нормативні вимоги до лексики наукових текстів. 

Тема 4. Термінознавство та термінографія в Україні. 

Тема 5. Граматичні особливості наукового мовлення. 

Тема 6. Форми та види перекладу. Особливості науково-технічного 

перекладу. 

Тема 7. Підготовка та мовне оформлення публікацій. 

Тема 8.  Виступ з науковою доповіддю та підготовка до нього. 

Тема 9. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Тема 10. Вимоги до оформлення наукової роботи. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей:  

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність працювати автономно; 

здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного 

мовлення державною мовою при оформленні наукових та академічних 

текстів, демонстрації результатів наукових досліджень у ході дискусій та 

наукової полеміки; 

здатність формувати системний науковий світогляд, проявляти 

креативність, продукувати і приймати обґрунтовані рішення; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність працювати в команді дослідників, виявляти ініціативу, брати 

на себе відповідальність, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

сповідуючи та дотримуючись принципів наукової етики; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно 

мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати 

неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні 

поставлених завдань. 

ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти 

та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень 

державною мовою, демонструвати усну та письмову комунікацію; 

здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах українською мовою. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

нормативних вимог до лексики наукових текстів; 

мовних засобів, які використовуються у науковому спілкуванні;  



мовностильових особливостей текстів фахового спрямування; 

лексики й термінології наукового мовлення;  

особливостей творення і вживання наукових термінів;  

вимог до культури усного і писемного професійного мовлення;  

специфіки підготовки та мовного оформлення публікацій. 

 уміння/навички: 

правильно використовувати мовні засоби у науковій діяльності;  

стилістично вмотивованого використання лексичного запасу 

української мови в усному і писемному науковому мовленні; 

диференціювати норми літературної мови та реалізувати їх в усному і 

писемному мовленні;  

працювати з науковою та довідковою літературою;  

створювати та редагувати тексти наукового;  

орієнтуватися в терміносистемі свого фаху;  

користуватися різними видами словників, довідковою літературою з 

культури мови;  

збагачувати власну мовну компетентність шляхом самоосвіти. 

 

 комунікація: 

здатність планувати, організовувати, проводити спеціальні наукові 

дослідження та впроваджувати їх результати; 

здатність застосовувати мовленнєві засоби для вираження власної 

думки;  

адекватно формулювати власну думку у межах програмного матеріалу; 

здатність оцінювати та передбачати ситуацію мовлення з метою 

успішного ведення комунікації; 

володіння вербальними і невербальними засобами комунікації, уміння 

контролювати емоції у процесі комунікації; 

 відповідальність і автономія: 

відповідальність за самостійне ведення комунікації; 

здатність формулювати наукові гіпотези й завдання; 

здатність самостійно здійснювати підвищення рівня знань в галузі 

комунікацій і наукового мовлення; 

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; 

виконувати наукові дослідження за обраним напрямом, обґрунтовувати 

і презентувати їх результат; 

 

 

  



3. Структура дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

л. п лаб. срс 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Наукова мова як підсистема національної української мови 

Тема 1.  Наукова мова як суспільне і 

лінгвістичне явище 
11 1 2  8 

Тема 2. Науковий текст як форма реалізації 

наукового стилю мовлення 
12 1 2  8 

Тема 3. Нормативні вимоги до лексики 

наукових текстів  
12 2 2  8 

Тема 4. Термінознавство та термінографія в 

Україні 
11 1 2  8 

Тема 5. Граматичні особливості наукового 

мовлення 
14 2 4  8 

Разом за змістовим модулем 1 60 8 12  40 

Змістовий модуль 2. Методика роботи з науковими текстами 

Тема 6. Форми та види перекладу. 

Особливості науково-технічного перекладу 
11 1 2  7 

Тема 7. Підготовка та мовне оформлення 

публікацій 
12 2 2  8 

Тема 8. Виступ з науковою доповіддю 13 2 2  9 

Тема 9. Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень 
10 1 2  7 

Тема 10. Вимоги до оформлення наукової 

роботи 
14 2 4  8 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 12  40 

Усього годин  120 16 24  80 

 

4. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

Семінар  

Наукова мова як суспільне і лінгвістичне явище 

Предмет і завдання курсу «Наукова українська мова». Поняття 

наукової мови та її функції. Структурно-функціональні 

характеристики наукової мови. Культура наукової мови. Етапи 

становлення й дослідження наукової мови.  

2 

2 
Семінар з виконанням практичних вправ і завдань 

Науковий текст як форма реалізації наукового стилю мовлення 
2 

3 
Семінар з виконанням практичних вправ і завдань  

Нормативні вимоги до лексики наукових текстів 
2 

4 
Семінар з виконанням практичних вправ і завдань 

Термінознавство та термінографія в Україні 
2 

5 
Практичне заняття  

Граматичні особливості наукового мовлення 
4 

6 
Практичне заняття  

Форми та види перекладу. Особливості науково-технічного перекладу 
2 



7 
Семінар з виконанням практичних вправ і завдань 

Підготовка та мовне оформлення публікацій 
2 

8 
Практичне заняття  

Виступ з науковою доповіддю 
2 

9 
Семінар з виконанням практичних завдань 

Інформаційне забезпечення наукових досліджень 
2 

10 
Практичне заняття  

Вимоги до оформлення наукової роботи 
4 

    Разом 24 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю: екзамен. 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюється у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю – екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна та вечірня форма навчання) 

№ теми 

практич-

ного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудитор-

на робота 

С
у
м

а 
б
ал

ів
 

Тестові 

завдан-

ня 

Виконання 

практичних 

завдань 

теми 

Обговорен-

ня 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 - 1 1   0,5 2,5 

Тема 2 1 1    0,5 2,5 

Тема 3  1  1  0,5 2,5 

Тема 4 1 1 1 2  0,5 5,5 

Тема 5  1 1 2  0,5 4,5 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

2 5 3 5 7 2,5 24,5 

Змістовий модуль 2 

Тема 6 - 1 1   0,5 2,5 

Тема 7 1 1    0,5 2,5 

Тема 8  1  1  0,5 2,5 

Тема 9 1 1 1 2  0,5 5,5 

Тема 10  1 1 2  0,5 4,5 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

2 5 3 5 7 2,5 24,5 

    Разом  50 

 

 

 

 



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 

отриманих за результатами екзамену та за результатами складання 

змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали 

оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
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