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Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність готувати та подавати необхідну документацію для 

участі у наукових проектах ( заяви, анкети, резюме тощо). 

2. Здатність знаходити та збирати дані з теми дослідження; 

оцінювати та відображати у науковій роботі результати 

дослідження та експерименту; обговорювати результати на 

наукових конференціях з аргументацією своєї точки зору. 

3. Розуміти зміст та положення наукових статей, звітів і доповідей з 

сучасної професійної тематики, розуміти позицію автора та виділяти 

найважливіші моменти. 

4. Здатність вести монологічне та діалогічне мовлення з досліджуваної 

проблеми, реферувати та анотувати першоджерела, представляти та 

аргументувати результати своїх наукових досліджень та експериментів 

на наукових зустрічах, конференціях, семінарах. 

5. Здатність розпізнавати та декодувати в науковому тексті типові для 

стилю наукового мовлення складні синтаксичні конструкції, звороти із 

безособовими дієслівними формами, пасивні конструкції, 

багатоелементні означення, усічені граматичні утворення, емфатичні 

(інверсійних) структур, засобів вираження смислового (логічного) 

наголоси, модальні структури , засоби лінгвістичної компресії тощо. 

6. Здатність давати визначення базових термінів з теми дослідження. 
7. Уміння презентувати результати власних наукових досліджень 

англійською мовою у писемній формі, складати план-конспект, готувати 

слайди презентацій. 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Ділова іноземна мова, Наукова іноземна мова, Ділова українська мова, 

Українська наукова мова. 

 

 
 

Основні теми 

дисципліни 

Участь у наукових проектах. Необхідна документація для участі у 

наукових проектах (подання заяви, заповнення анкети, складання 

резюме, підготовка до співбесіди). Політично-коректна мова та шляхи 

запобігання мовного сексизму. Напрямки наукових досліджень. Наукові 

зустрічі. Аргументація своєї точки зору. Експеримент як складова 

наукового дослідження. Пошук та збір даних. Переваги використання 

новітніх технологій під час наукового дослідження. Наукові конференції. 

Представлення результатів дослідження на науковій 
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 конференції, семінарі, зустрічі. 

Мова викладання Українська, англійська, німецька 
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