
Анотація навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» 

Галузь знань: нефілологічні науки 

Спеціальність: нефілологічні дисципліни 

Цикл: загальної підготовки(4 роки) 

Статус: нормативна 

Переваги вивчення дисципліни: навчання іноземних студентів є одним із 

напрямів становлення української держави як рівноправного партнера у 

створенні світового освітнього простору. Важливим чинником ефективної 

мовної підготовки іноземців є вільний вибір мови навчання. Дотримання 

цього постулату є наріжним каменем демократизації чи гуманізації мовної 

освіти. Мовна підготовка аспірантів повинна враховувати їхні потреби в 

отриманні якісної освіти, що сприятиме подальшому особистісному 

зростанню. Українська мова для іноземних студентів, зокрема аспірантів, є 

не тільки навчальним предметом, а й освітньою дисципліною, засобом 

всебічного розвитку впродовж життя, провідником майбутніх фахівців у їх 

становленні як професійних особистостей, що можуть брати участь у діалозі 

культур, мовою соціокультурного оточення.  

Дисципліна «Українська мова як іноземна» зорієнтована на поглиблення 

й удосконалення знань з української мови, зокрема наукового стилю, мовні 

засоби наукового тексту, опанування специфікою роботи із сучасним 

українським науковим текстом, формування професійних 

мовнокомунікативних, мовнотермінологічних, дослідницьких компетенцій, 

вироблення навичок мовного оформлення й композиційно-смислової 

побудови наукового тексту. 

Мета: розвивати в аспірантів навички спілкування в усній та писемній 

формах, виявляти професійні особливості мови в межах наукового стилю 

конкретного фаху, розвивати вміння працювати з лексикографічними 

джерелами, писати наукові роботи, сприяти культурі професійного мовлення 

майбутніх науковців. 

Завдання: поглиблення знань аспірантів про науковий стиль української 

мови; ознайомлення студентів з різновидами джерел науково-технічної 

інформації, їх специфічними особливостями; опанування способами роботи з 

українським науковим текстом; розвиток мовнокомунікативної, 

мовнотермінологічної компетенцій аспірантів; розвиток й удосконалення 

навичок та умінь реферативного читання наукових і професійно 

зорієнтованих текстів; збагачення словникового запасу аспірантів фаховою 

лексикою; удосконалення професійних знань усного й писемного наукового 

мовлення; формування навичок змістового й мовного оформлення наукового 

тексту. 

Компетентності, якими повинен оволодіти аспірант: 

- здатність працювати із професійними текстами, довідковою 

літературою; 

- здатність використовувати термінологію свого фаху; 

- здатність складати різні види компресії тексту (анотацію, тези, 

реферат); 



- здатність створювати цілісні тексти за різними жанрами; 

- здатність творчо будувати свої висловлювання та брати участь у 

дискусіях з різними аудиторіями; 

- здатність створювати тексти для усного публічного виступу;  

- здатність спілкуватися українською мовою;  

- здатність аргументувати висловлені думки, наводити докази чи 

заперечення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (як 

іноземна)» аспірант повинен  

знати: мовні норми сучасної української літературної мови; особливості 

наукового стилю сучасної української літературної мови; специфічні 

особливості наукового стилю професійного спілкування, зокрема, вживання 

фахової термінології; вимоги до композиції наукових робіт; 

вміти: володіти нормами сучасної української літературної мови; 

працювати із професійними текстами; складати бібліографічний опис 

наукових джерел; володіти навичками компресії фахового тексту; складати 

наукові тексти різних підстилів; створювати цілісні тексти за різними 

жанрами, зокрема монолог-міркування (доповідь) із викладенням власних 

думок і належною аргументацією, логічністю, доказовістю; володіти логіко-

мисленнєвими аспектами науково-професійного спілкування. 

Зміст дисципліни: науковий стиль українського професійного 

мовлення. 

 

 

 
 


