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Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність самостійно працювати зі спеціальною англомовною 

літературою, критично мислити, аналізувати і синтезувати, 

оцінювати здобуту інформацію. 

2. Здатність анотувати та реферувати англомовну й україномовну 

літературу за фахом англійською мовою. 

3. Здатність продукувати і правильно оформлювати різножанрові наукові 

тексти англійською мовою (тези, статті, анотації, рецензії) відповідно до 

сучасних вимог; демонструвати високу культуру англомовного 

академічного письма. 

4. Здатність готувати і презентувати доповіді і повідомлення, заявки на 

участь у конференції, стислий автобіографічний нарис. 

5. Здатність ефективно використовувати англійську мову для здобуття і 

передачі фахової інформації. 

6. Уміння презентувати результати власних наукових досліджень 

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

слайди презентацій. 

7. Здатність розпізнавати граматичні структури необхідні для гнучкого 

вираження відповідних функцій та наукових понять, а також розуміння і 

продукування широкого кола наукових текстів. 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Іноземна мова, Ділова іноземна мова, 

Ділова українська мова, Українська наукова мова. 

 

 

 
Основні теми 

дисципліни 

Наука і суспільство, наукові ступені. Теоретична і прикладна наука. 

Різновиди та особливості наукового стилю мовлення. Наукова 

комунікація (зустрічі, конференції та презентації). Наукова доповідь та її 

види. Правила підготовки та презентації доповіді. Складові та 

організація наукового дослідження. Анотування та реферування 

наукових текстів. Правила цитування та перефразування. 

Мова викладання Українська, англійська, німецька 
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