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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність,  

(освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) програма) 

освітній ступень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3  
Галузь знань 

 

10 «Природничі науки»  
 

 

Модулів 1  

Спеціальність  

(освітньо-професійна/ 

(освітньо-наукова)  

програма): 

 

101 «Екологія»  
(шифр і назва спеціальності) 

 

«Екологічна безпека» 
(назва освітньої програми) 

 

Рік підготовки: 

2020-2021  

Індивідуальне (науково-

дослідне) завдання 

 _____________________ 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

90 

2  

Лекції 

  

з них: 

 

аудиторних 44 

 

самостійної роботи 46 
Рівень вищої освіти: 

третій освітньо-науковий  

(назва рівня вищої освіти) 

 

4 год.  

Практичні, семінарські 

40 год.  

Лабораторні 

0 год. . 

Самостійна робота 

 

46 год. 

 

 

Індивідуальні завдання:  

 

 _____ год. 

 

Вид контролю:  

екзамен 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 44/46;  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є розвиток академічних та професійно орієнтованих 

комунікативних компетенцій здобувачів, що сприятиме підвищенню якості їхньої науково-

дослідної діяльності та професійного рівня. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 

– удосконалення навичок і вмінь мовної діяльності в умовах наукового усного ситуативного 

спілкування, розвиток умінь використовувати здобуті знання під час вирішення питань нау-

кового характеру та самопрезентації; 

– формування вмінь аналізу й науково-технічного перекладу професійних текстів з російської 

мови. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Практикум з наукової комунікації» 

здобувач вищої освіти повинен отримати: 

знання: 

– концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної 

діяльності; 

уміння: 

– здатність спілкуватися, у тому числі іноземною мовою, в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю в галузі екології, охорони довкілля та оптимізації  

природокористування; 

– здатність виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під час реалі-

зації комплексних наукових проектів; 

– здатність доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати власних науко-

вих досліджень, обґрунтування і висновки як у усній, так і письмовій формі для різної ауди-

торії як на національному, так і на міжнародному рівні; 

комунікація: 

– вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з коле-

гами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; 

– використання академічної української та іноземної мови в професійній діяльності та дослі-

дженнях; 

автономія та відповідальність: 

– управління комплексними діями або проєктами, відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах; 

– відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до пода-

льшого навчання з високим рівнем автономності. 

Повинні бути сформовані такі компетентності:  

ЗК02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК08. Здатність працювати автономно. 

ФК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-технічної діяльності, у 

тому числі за допомогою наукових публікацій. 

ФК04. Здатність доносити до слухачів сучасні знання та наукові результати власних дослі-

джень, у тому числі в рамках науково-педагогічної діяльності в галузі природничих наук. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ Наука й комунікація 

Тема 1.1. Наукознавство. Наукові спільноти. 

Тема 1.2. Модель творення та сприйняття наукового тексту. ЛК 

Тема 1.3. Наукова документація. 

Тема 1.4. Оформлювання наукової документації. 

Тема 1.5. Комунікативний кодекс. 

Тема 1.6. Моделі та канали комунікації.  

Тема 1.7. Поняття пресупозиції як запоруки успішної комунікації науковців. 

Тема 1.8. Експліцитна й імпліцитна інформація в науковій комунікації. Текст і дискурс. 

Тема 1.9. Прагматичні аспекти наукової комунікації. 

Тема 1.10. Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування. Науковець як особи-

стість. ЛК 

Тема 1.11. Лаконічність наукової думки.  

Тема 1.12. Еволюція способів трансляції наукових знань. 

Тема 1.13. Новітні способи наукової комунікації. Формування єдиної наукової картини світу. 

Тема 1.14. Основні способи передавання слова як лексичної одиниці. 

Тема 1.15. Поняття лексичного варіанту в перекладі. 

Тема 1.16 Безеквівалентна лексика й псевдоеквіваленти. 

Тема 1.17. «Калька» та власне українські відповідники.  

Тема 1.18.-1.20 Практикум перекладу фахового тексту. 

Тема 1.21. Модульна контрольна робота. 

Тема 1.22. Підсумкове заняття. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1.1   2   2       

Тема 1.2  2    2       

Тема 1.3   2   2       

Тема 1.4   2   2       

Тема 1.5   2   4       

Тема 1.6   2   2       

Тема 1.7   2   2       

Тема 1.8   2   2       

Тема 1.9   2   4       

Тема 1.10  2    2       

Тема 1.11   2   2       

Тема 1.12   2   2       

Тема 1.13   2   4       

Тема 1.14   2   2       

Тема 1.15   2   2       

Тема 1.16   2   2       

Тема 1.17   2   2       

Тема 1.18   2   2       
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Тема 1.19   2   2       

Тема 1.20   2   2       

Тема 1.21   2   -       

Тема 1.22   2   -       

Разом за модулем  90 4 40   46       

 

5. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом) 

 

6. Теми практичних занять (денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Наукознавство. Наукові спільноти. 2 

2 Наукова документація. 2 

3 Оформлювання наукової документації. 2 

4 Комунікативний кодекс. 2 

5 Моделі та канали комунікації.  2 

6 Поняття пресупозиції як запоруки успішної комунікації науковців. 2 

7 Експліцитна й імпліцитна інформація в науковій комунікації. Текст 

і дискурс. 

2 

8 Прагматичні аспекти наукової комунікації. 2 

9 Лаконічність наукової думки.  2 

10 Еволюція способів трансляції наукових знань. 2 

11 Новітні способи наукової комунікації. Формування єдиної наукової 

картини світу. 

2 

12 Основні способи передавання слова як лексичної одиниці. 2 

13 Поняття лексичного варіанту в перекладі. 2 

14 Безеквівалентна лексика й псевдоеквіваленти. 2 

15 «Калька» та власне українські відповідники.  2 

16-

18 

Практикум перекладу фахового тексту. 6 

19 Модульна контрольна робота. 2 

20 Підсумкове заняття. 2 

 Разом 40 

 

 

7. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом) 

 

8. Самостійна робота (денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Наукознавство. Наукові спільноти. 2 

2 Модель творення та сприйняття наукового тексту. ЛК 2 

3 Наукова документація. 2 

4 Оформлювання наукової документації. 2 

5 Комунікативний кодекс. 4 

6 Моделі та канали комунікації.  2 

7 Поняття пресупозиції як запоруки успішної комунікації науковців. 2 

8 Експліцитна й імпліцитна інформація в науковій комунікації. Текст 

і дискурс. 

2 

9 Прагматичні аспекти наукової комунікації. 4 
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10 Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування. Нау-

ковець як особистість. ЛК 

2 

11 Лаконічність наукової думки.  2 

12 Еволюція способів трансляції наукових знань. 2 

13 Новітні способи наукової комунікації. Формування єдиної наукової 

картини світу. 

4 

14 Основні способи передавання слова як лексичної одиниці. 2 

15 Поняття лексичного варіанту в перекладі. 2 

16 Безеквівалентна лексика й псевдоеквіваленти. 2 

17 «Калька» та власне українські відповідники.  2 

18-

20 

Практикум перекладу фахового тексту. 6 

 Разом  46 

 

9. Індивідуальні завдання (не передбачено навчальним планом) 

 

10. Методи навчання 
 

Вивчення дисципліни «Практикум з наукової комунікації» передбачає використання 

таких методів: практичний (виконання вправ, рольові ігри, круглі столи), наочний (демонст-

рація презентацій), словесний (лекція, бесіда, дискусія, диспут, розповідь, роз’яснення), ро-

бота з книгою (реферування, цитування, виклад, конспектування), відеометод (перегляд нав-

чальних матеріалів, використання інтерактивної дошки). 

 

11. Методи контролю 

Для оцінки знань здобувачів вищої освіти використовується поточний та підсумковий 

контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті методом опи-

тування та письмового тестового контролю. У процесі вивчення дисципліни здобувачі ви-

щої освіти виконують одну модульну контрольну роботу.  

Підсумкова форма контролю –екзамен. 

 
 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти: 
 

для екзамену 

Поточний контроль та самостійна робота 

Модуль 1 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т1.7 Т1.8 Т1.9 Т1.10 Т1.11 Т1.12 Т1.13 Т1.14 Т1.15 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Продовження 

Т1.16 Т1.17 Т1.18 Т1.19 Т1.20 … Модульна 

контрольна ро-

бота  

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Сума балів  

за дисципліну 

 

2 2 2 2 2 12 20 100 

 

для курсового проекту (роботи) (не передбачено навчальним планом) 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 
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Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності  

з дисципліни (денна форма) 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр балів 

Відвідування та робота на занятті  40 

Тестовий контроль  

Модульна контрольна робота  30 

Усього – максимум за період  70 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна діяль-

ність здобувача вищої освіти 
 

Складання екзамену (максимум)  30 

Накопичувальний підсумок  100 

 

 

 

Шкали оцінювання 

 

Накопичувальна 

100-бальна шкала 
Рейтингова шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A відмінно 

80-89 B 
добре 

65-79 C 

55-64 D 
задовільно 

50-54 E 

35-49 FX незадовільно 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (модульний конт-

роль, екзамен) 

1. Наукознавство.  

2. Наукові спільноти. 

3. Модель творення та сприйняття наукового тексту.  

4. Наукова документація. 

5. Оформлювання наукової документації. 

6. Комунікативний кодекс. 

7. Моделі та канали комунікації.  

8. Поняття пресупозиції як запоруки успішної комунікації науковців. 

9. Експліцитна й імпліцитна інформація в науковій комунікації. 

10. Текст і дискурс. 

11. Прагматичні аспекти наукової комунікації. 

12. Комунікативні інтенції.  

13. Стратегії мовленнєвого спілкування.  

14. Науковець як особистість.  

15. Лаконічність наукової думки.  

16. Еволюція способів трансляції наукових знань. 

17. Новітні способи наукової комунікації.  

18. Формування єдиної наукової картини світу. 

19. Основні способи передавання слова як лексичної одиниці. 

20. Поняття лексичного варіанту в перекладі. 
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21. Безеквівалентна лексика й псевдоеквіваленти. 

22. «Калька» та власне українські відповідники.  

23. Практикум перекладу фахового тексту. 

 

13.2. Плани практичних занять (додаток №1) 

 

13.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

1. Українська мова - державна мова України 

2. Професійна мовнокомунікативна компетенція: мовне виховання, мовна освіта, мов-

леннєва поведінка. 

3. Мовні компетенції. 

4. Написати статтю за темою дисертаційного дослідження (обсяг – 5-7 сторінок). 

5. Підготувати партитуру своєї доповіді для публічного виступу. 

6. Специфіка наукової мови. 

7. Засоби вираження спеціальних реалій, категорій, понять наукової мови  

8. За допомогою яких мовних засобів досягається ефективність контактів між керівни-

ком і ад’юнктом? 

9. Яких основних правил мовної поведінки повинен дотримуватися науковець? 

10. Дайте визначення наукового стилю. 

11.  Назвіть підстилі наукового стилю. 

12.  Розкрийте науковий текст. Назвіть основні елементи наукового тексту. 

13. Мовні й стилістичні функції термінів. 

 
13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт (додаток №2) 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань (додаток №3) 

 

14. Рекомендована література: 

Базова 

1. Освітньо-наукова програма «Екологічна безпека» галузь знань 10 «Природничі науки» спеціа-

льність 101 «Екологія». (Розглянуто та затверджено вченою радою УКРНДІЕП протокол №3 від 

07 липня 2020 р.) 

2. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. К. Довіра, 2007. 205 с. (електронна 

бібліотека НУЦЗУ). 

3. Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник. К. Центр учбової літератури, 

2009. 304 с. 

4. Мацько Л.І. Культура українського фахового мовлення навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. 

К. ВЦ «Академія», 2007. 360 с. (електронна бібліотека НУЦЗУ). 

5. Наукова комунікація як складова фахової діяльності / Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська 

мова за професійним спрямуванням: Підручник. 3-тє вид., виправл. і доповнен. К.: Алерта, 2012. 

С. 510-634. (бібліотека НУЦЗУ). 

6. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). К. Видавни-

цтво українського фітосоціологічного центру, 1999. 148 с. (електронна бібліотека НУЦЗУ). 

7. Богданова І.Є, Промська А. С., Старова О. О. Англіцизми в сучасній українській мові: перекла-

сти(,) не можна(,) запозичити // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філол. – 2020. – Вип. 

86. – С. 110-118. 

8. Лисиченко Л.А., Богданова І.Є., Промська А.С. Екологія мови – запорука сталого розвитку укра-

їнського суспільства. Науково-технічний журнал Техногенно-екологічна безпека. Вип.8 (2/20). Х. 

2020. С. 55-59. 
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Допоміжна 

1. Аллахвердян Т.М. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи наукової комунікації». Дніпропетровськ, 2015. 17с. (електронна бібліотека НУЦЗУ). 

2. Дудик П. С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. К. Видавничий центр «Акаде-

мія», 2005. 368 с. (Альма-матер) (електронна бібліотека НУЦЗУ).  

3. Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект лекцій. К. Київський міжнародний університет, 

2004. 94 с. (електронна бібліотека НУЦЗУ). 
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