
Дисципліна Вибіркова дисципліна 4.2 «Культура наукової 

мови» 
Рівень ВО другий (магістерський) 
Назва спеціальності/ освітньо- професійної 
програми 

222 Медицина/ Медицина  

 
Форма навчання Денна 
Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 4 кредити 
Семестровий контроль Залік 
 Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 120 годин, з них: 34 практичні 
заняття 

 Мова викладання Українська 
Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра історії та культури української мови 

Автор дисципліни Омельковець Руслана Степанівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення  Попередньо студент повинен прослухати 

курс із української мови за професійним 

спрямуванням. 

 

Що буде вивчатися Курс «Культура наукової мови» є важливим 

навчальним компонентом у підготовці фахівців 

медичних спеціальностей. Він має на меті 

ознайомити студентів з особливостями 

комунікації в науковій сфері, жанровими 

різновидами українських наукових текстів. Курс 

покликаний забезпечити оволодіння всіма 

стильовими тонкощами української мови та 

сформувати вміння послуговуватися ними в 

науковій сфері, дає змогу опанувати прийомами 

та практичними навичками культури усного та 

писемного наукового мовлення (повідомлення, 

доповідь, наукові дискусії, круглі столи, 

анотування, реферування та резензування 

наукового джерела тощо), дає можливість 

засвоїти державну мову на рівні вільного 

володіння в науковому спілкуванні, формувати 

особистість, зокрема, її фахові мовленнєві 

уміння, виховувати національно свідомих 

громадян України. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати  

Чому можна навчитися (результати навчання) 

Закріплення Конституцією України 

статусу української мови як державної зумовлює 

зростання її суспільного значення в державному, 

політичному, господарському житті, в ділових 

відносинах між організаціями та установами. 

Проте часто виникає невідповідність між 

високим професійним рівнем і низьким рівнем 

культури мовлення особистості. Це ставить 

завдання створити такі умови вивчення 

української мови, щоб студенти засвоїли не 

тільки лінгвістичні поняття і граматичні правила, 

а й уміли активно послуговуватись мовою як 

засобом спілкування в усіх сферах громадського 

життя, зокрема в науковій, усвідомлювали 

значення мови для самовираження творчої 

особистості. 



В результаті вивчення курсу студенти 

будуть вміти: 

застосовувати знання з загальних та 

фахових дисциплін у професійній діяльності; 

використовувати результати 

самостійного пошуку, аналізу та синтезу 

інформації з різних джерел для рішення типових 

завдань професійної діяльності.  

дотримуватися норм спілкування у 

професійній взаємодії з колегами, керівництвом, 

споживачами, ефективно працювати у команді;  

аналізувати інформацію, отриману в 

результаті наукових досліджень, узагальнювати, 

систематизувати й використовувати її у 

професійній діяльності. 

 

Як можна користуватися набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

 Інформаційне забезпечення 

Набуті знання можуть бути використані у 

майбутній професійній діяльності, зокрема 

студенти набудуть здатності застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу інформації; 

спілкуватися рідною мовою як усно, так і 

письмово; до вибору стратегії спілкування, 

працювати в команді та набудуть навичок 

використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 

Web-посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті факультету 

(інституту) 

 

 




