Питання до заліку
1. Пояснити у чому полягає сутність культури наукового мовлення.
2. Розповісти про становлення та розвиток наукового стилю української
мови.
3. Розкрити поняття наукового стилю, його ознаки.
4. Назвати підстилі наукового стилю та їх жанрові різновиди.
5. Пояснити значення термінів у структурі наукового тексту.
6. Назвати ознаки наукового тексту
7. Розкрити принципи укладання наукових текстів
8. Класифікувати наукові тексти.
9. Назвати структуру писемного наукового тексту.
10.Розкрити засоби фіксування інформації при читанні наукового тексту.
11.Розповісти про види компресії наукового тексту.
12.Пояснити узагальнення та «згортання» інформації наукового джерела
до рівня плану.
13.Розкрити загальні вимоги до написання наукового тексту.
14.Назвати види, функції, структуру наукової статті.
15.Пояснити особливості підготовки і оформлення наукової статті.
16.Розкрити сутність тез та особливості їх написання.
17.Пояснити функції, особливості написання наукової рецензії.
18.Назвати види підготовки і написання наукового відгуку.
19.Розкрити поняття наукової доповіді, її ознаки, види, принципи
побудови.
20.Розповісти про особливості публічного виголошення наукової доповіді.
21.Розкрити поняття «науковий діалог», його особливості, мовні засоби.
22.Назвати види наукових дискусій та підготовку до наукової дискусії.
23.Пояснити види наукових суперечок.
24.Назвати особливості електронної презентації наукового тексту як
способу подання наукової інформації за допомогою мультимедіаможливостей.
25.Розповісти про мовні бар'єри у спілкуванні.
26.Розкрити шляхи подолання бар'єрів у науковому спілкуванні.
27.Охарактеризувати вербальні засоби спілкування.
28.Розкрити поняття «невербальна комунікація».
29.Назвати предмет та завдання дисципліни.
30.Пояснити оформлення покликань використаної літератури.
31.Розкрити алгоритм редагування наукових текстів.
32.Пояснити специфіку наукового тексту на тлі текстів інших стилів.
33.Назвати композицію писемного наукового тексту.
34.Пояснити особливості усного й писемного наукового мовлення.
35.Назвати нормативний, комунікативний, естетичний аспекти культури
наукової мови.
36.Пояснити специфіку використання мовних електронних ресурсів і
використання їх у праці науковця.

37.Розкрити авторські стратегії і тактики основного наукового тексту.
38.Назвати загальні правила цитування.
39.Пояснити специфіку мовних штампів та кліше в науковій мові.

Залікова робота
1. Назвати функціональні стилі сучасної української мови (сфери

вживання, підстилі, призначення, мовні засоби, ознаки, жанри
реалізації).
2. Пояснити морфологічні засоби української літературної мови
в професійному спілкуванні.
3. Поставте наголос у словах та словосполученнях: берете,
відсотковий, водносталь, занедбаний, католичка, магістерський
екзамен, зубожіння, набожний, нувориш, перебіг, підсумковий
результат, поєднання, зібралися ректори, розголос, руйнівний,
середина, сімдесят, спокій, статут, супровід, феномен,
філантропія, хисткий, численний.

