
Сучасне українське наукове мовлення педагога 

(«Дошкільна освіта», «Початкова освіта») 

 

Опис дисципліни 

Назва дисципліни Сучасне українське наукове мовлення педагога 

Статус вибіркова 

Рівень вищої освіти магістерський 

Курс, семестр 1-й, другий семестр 

Обсяг кредитів, годин 

(з них: 

лекційні/практичні) 

5 (24 години лекцій, 16 годин практичних занять) 

Підсумковий контроль залік 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Кафедра методик дошкільної та початкової освіти 

Викладач: ПІБ, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Іліаді Олександр Іванович – доктор філологічних 

наук 

Анотація 

Попередня підготовка Обовʼязкове вивчення таких дисциплін, як: 

«Українська мова за професійним 

спрямуванням», «Культура мовлення і виразне 

читання» 

Зміст дисципліни Модуль І. НАУКОВИЙ СТИЛЬ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

Тема 1: Науковий стиль: галузь застосування і 

жанри реалізації 

Тема 2: Лексика наукового стилю. Роль кліше в 

науковому тексті 

Тема 3 Синтаксичні особливості наукового стилю 

Модуль ІІ. АРХІТЕКТОНІКА НАУКОВОГО 

ТЕКСТУ 

Тема 1: Стаття: призначення, особливості будови 

Тема 2: Рецензія: призначення, особливості 

будови 

Тема 3: магістерська робота: призначення, 

особливості будови 

Тема 4: Етика і доброчесність в науковому тексті 

Модуль ІІІ. УСНИЙ ВИСТУП 

Тема 1: Риторичні основи усного наукового 

виступу. Підготовка наукової доповіді 

Тема 2: Логіка й аргументація в науковому 

виступі 

Тема 3: Наукова дискусія. Етика наукової дискусії 

Чому це цікаво/треба Необхідність вивчення зумовлена: 



вивчати – (причина) відсутністю в студентів чітких 

уявлень про науковий стиль сучасної української 

літературної мови та навички наукового 

викладання думки; 

– (результат) неспроможністю більшості 

магістрантів формулювати наукові положення у 

кваліфікаційних (магістерських) роботах і 

наукових статтях. 

Компетентності (загальні): 

– здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

(КЗ-2); 

– здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні (КЗ-3); 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу (КЗ-4); 

(спеціальні): 

– здатність організовувати освітній процес у 

закладах дошкільної освіти з використанням 

сучасних засобів, методів, прийомів, технологій 

(КС-1); 

– здатність здійснювати методичний супровід 

освітньої діяльності закладу дошкільної освіти 

(КС-2); 

(спеціальні «Початкова освіта»): 

– здатність оперувати сучасними науковими 

позиціями щодо вимог до організації 

педагогічного процесу в початковій школі, його 

мети, завдань, принципів та основних напрямів 

(КСП-2); 

– загальні уявлення про інноваційні технології у 

викладанні дисциплін мовно-літературної та 

математичної галузей у початковій школі та 

специфіка ознайомлення з ними студентів (КСП-

4); 

(спеціальні «Дошкільна освіта»): 

– здатність здійснювати методичний супровід 

освітньої діяльності закладу дошкільної освіти 

(КСД-2). 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

1) оволодіння основами наукового стилю; 

2) оволодіння азами наукового мовлення; 

3) ознайомлення з принципами створення 

наукових текстів різних жанрів і особливостями 

їх логічного структурування; 

4) ознайомлення з мовними особливостями 

рецензії, принципами та етикою рецензування; 



5) формування навичок усного наукового 

мовлення (наукова риторика). 

Види навчальної 

діяльності 

Лекційні та практичні заняття, завдання для 

самостійної роботи, індивідуальні завдання 

Критерії оцінювання За кожне практичне заняття студент може 

отримати 5 балів. Оцінка «відмінно» (5 балів) 

передбачає виконання всього комплексу 

практичних завдань і опанування питань теорії. 

При цьому студент має виявити активність у 

процесі аудиторної роботи. 

Оцінка «добре» (4 бали) виставляється у разі 

наявності помилок, припущених при виконання 

практичних управ, і неточностей у відповідях на 

питання теорії. 

Оцінка «задовільно» (3 бали) виставляється при 

неупевненій відповіді студента на питання теорії 

курсу, при значних помилках у практичних уп-

равах, низькій активності в аудиторній роботі. 

Оцінка «незадовільно» (1–2 бали) виставляється 

у разі невиконанні студентом практичних управ, 

низькому рівні орієнтації в теорії курсу з певної 

теми. 

Web-посилання на 

навчальної дисципліни 

на веб-сайті 

університету 

 

 

 


