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Метою викладання навчальної дисципліни «Наукове спілкування іноземною 

мовою» є сформувати  загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві 

компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі, сприяти розвитку 

здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме  

продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у 

ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту, залучити  до таких академічних 

видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних 

здібностей, досягти широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних 

соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті 

професійних та академічних ситуацій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Наукове спілкування іноземною 

мовою» є формування мовленнєвих навичок студентів (читання, письмо, аудіювання, 

говоріння), умінні читати, розуміти, переказувати, тексти загальнонаукового характеру, 

написані іноземною мовою, досягти інтеграції у двох аспектах: вивченні мови та змісті 

навчання. Програма зміщує акцент зі знання мови як набору окремих елементів на поняття 

про мову як інтегровану систему умінь і знань.. Вивчення мови, таким чином, 

розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього 

вимагають життєві ситуації. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає 

застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і 

характеризується невизначеністю умов. ЗК01. Здатність застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою. СК01. Здатність застосовувати знання зі 

сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності. СК07. Здатність створювати 

медіапродукт іноземною мовою.  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 

ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які 

бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань. ПР12. Вільно 

спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну 

комунікацію, іноземною мовою. ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний 

продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи 

соціальнокомунікаційних наук. ПР19. Створювати медіапродукт іноземною мовою. ПР26. 

Ефективно взаємодіяти та спілкуватись у професійній сфері. 

Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: професійна 

діяльність у медіагалузі. 
Мова викладання – англійська, українська. Лектор – к. пед.н. Кондрашова О.В. 


