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ПЕРЕДМОВА
Матеріали для модульного контролю знань студентів зі
змістового модуля «Наукова комунікація як складова професійної
діяльності» навчальної дисципліни «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» укладено з метою визначення
компетентної орієнтації майбутніх фахівців у термінологічному
комплексі професійної діяльності, рівня опанування ними відомостей
про етапи формування української термінологічної лексики, історію
становлення і розвитку української наукової термінології,
особливості термінологічного словотворчого процесу, тенденції
сучасного термінотворення, специфічні риси й основні ознаки
наукового стилю, жанри наукового мовлення та особливості їх
оформлення. Система завдань для модульного контролю призначена
також для виявлення рівня усвідомлення майбутніми фахівцями
основ наукової комунікації як важливої складової професійної
діяльності та для вироблення вмінь дотримуватися національних
стандартів щодо специфіки вживання термінів, які стосуються
обраного фаху, перекладати фахові тексти українською мовою, вдало
добирати синоніми, послугуватися різними типами словників під час
перекладу і редагування, дотримуватися норм сучасної української
літературної мови.
Навчально-методичний посібник складається з двох розділів. У
розділі І подано закриті тести, що передбачають перевірку рівня
засвоєння студентами теоретичного матеріалу про наукову
комунікацію як складову професійної діяльності.
Для виявлення рівня сформованості в майбутніх фахівців
практичних умінь і навичок у розділі ІІ подано систему завдань для
аналізу наукового тексту, що передбачає:
- письмовий переклад тексту українською мовою,
- аналіз мовностилістичних особливостей перекладеного тексту,
- характеристику термінів з тексту,
- добір українських відповідників до слів іншомовного
походження,
- укладання тез до перекладеного тексту.

