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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Для успішної професійної діяльності фахівцеві важливо 

досконало засвоїти сучасні норми української наукової мови й 

досягти автоматизму в застосуванні їх, виробити цілісного 
наукового погляду на мову, набути вмінь і навичок 
аналітичного опрацювання різних джерел наукової 
інформації, правильного використовувати мовні засоби 

залежно від сфери й мети фахового спілкування, створювати 

якісні наукові тексти. 

Мета навчальної дисципліни «Культура наукової мови» – 

розширити уявлення студентів про українську наукову мову, 
мовні засоби наукового тексту, розвинути потребу в 
нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної 
презентації результатів наукової діяльності.   

Завдання навчальної дисципліни:  

• поглибити знання про науковий стиль української 
мови;  

• розширити уявлення про історію та сучасний стан 

української наукової мови, мовні засоби наукового 

тексту, розвинути потреби в нормативному вживанні 
засобів наукової мови;  

• опанувати технології роботи з  українським науковим 

текстом,  розвивати уміння і навички мовно-

стилістичного аналізу наукового тексту;  
• формувати мовнокомунікативну, мовнотермінологічну, 

стилістичну компетенції;  
• виховувати мовний смак і мовне чуття, критичне 

ставлення до ненормативної вимови;  

• аргументовано, спираючись на словники і мовленнєві 
зразки, оцінювати власне наукове мовлення та 
мовлення інших авторів наукового продукту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

Після вивчення курсу студент повинен знати:  

• специфічні риси писемної та усної форм наукового 

стилю української літературної мови, основні жанрові 
різновиди наукового стилю, традиційні стильові ознаки 

української наукової мови;  

• правила побудови і культури читання наукового 

тексту, особливості конспектування, анотування, 
реферування наукових джерел;  

• мовні засоби організації наукової інформації в 
науковому тексті, обов'язкові вимоги до оформлення 
посилань, цитат, списку використаних джерел, мовні 
кліше для написання наукової статті (курсової, 
дипломної, магістерської роботи), анотації, рецензії та 
відгуку.  

Після вивчення курсу студент повинен уміти:  

• працювати з навчальною, навчально–методичною,  

науковою,  довідковою літературою;  

• читати і сприймати науковий текст; виділяти головну і 
другорядну інформацію;  

• аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів;   
• володіти нормами мовного оформлення наукових 

текстів різних жанрів;   
• створювати і редагувати текст наукової роботи згідно з 

вимогами наукового стилю, зокрема з використанням 

інформаційних технологій;   

• володіти культурою усного виступу, брати участь у 
науковій дискусії, полеміці, суперечці.   

 Навчально-методичний посібник містить повний 

перелік передбачених програмою змістових модулів, тем і 
питань з курсу, які має опрацювати студент, списки 

рекомендованої літератури (базової і допоміжної). У 

посібнику подано плани практичних занять, які згруповано за 
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змістовими модулями і темами. До плану кожного 

практичного заняття додано список основної літератури. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
           ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Наукова мова як комунікативний феномен  

 

Тема 1. Науковий стиль української мови: загальна 

характеристика і специфічні риси 

Наукова мовна культура – основа професійної діяльності 
дослідника. 

Мета, завдання, сфера використання, основні функції 
наукового стилю. Підстилі наукового стилю. Власне науковий 

підстиль і його жанри: наукова стаття, наукова монографія, 
кваліфікаційна робота (курсова, дипломна, магістерська), 
дисертація, доповіді, тези.  

Навчально-науковий підстиль і його жанри: лекції, 
навчально-методичні видання (підручники, посібники, навчально-

методичні збірники, конспекти, хрестоматії тощо). 

Науково-популярний підстиль і його жанри.  

Науково-діловий підстиль і його жанри: технічна 
документація (контракти та інструкції для підприємств, резюме, 
повідомлення про досліди, інструкція, науковий звіт, аналітична 
записка, службовий лист, устав, положення).  

Науково-інформативний підстиль і його жанри: реферат, 
реферативний огляд, анотація, патентний опис.   

Науково-довідковий  підстиль  і його жанри:  словники,  

довідники, каталоги. Термінологічний словник. Наукова замітка, 
наукова рецензія, відгук. Науковий огляд, науковий портрет, 
наукова біографія та ін.  

Традиційні стильові ознаки наукової мови (абстрагованість, 
інформаційна насиченість, ясність і об'єктивність викладу, 
конкретність, логічна послідовність, монологічний характер 
викладу, діалогічність, лінійність, точність і однозначність, 
лаконічність, доказовість, переконливість, аналіз, синтез, 
аргументованість, нейтральність, безособовість та ін.). Образність 
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та експресивність у науковому стилі. Інформативна та 
перформативна функції наукової мови.  

 

Тема 2. Мовні засоби  української наукової мови 

Фонетико-інтонаційні особливості усної форми наукового 
стилю. Комунікативні властивості наукової мови (повна вимова 
звуків, переважно розповідна інтонація, уповільнений темп 

мовлення).  
Засоби милозвучності української мови. Лексика наукового 

стилю.  

Наукова термінологія. Основні вимоги до  термінів: 
точність, асоціативність, варіативність та ін. Особливості синонімії 
у термінології. Відмінність термінів від професіоналізмів і 
професійних жаргонізмів. Доцільність використання у фаховому 

мовленні іншомовної лексики. Українські відповідники до 
запозичених термінів. Лексичні помилки: змішування паронімів, 
мовленнєва недостатність і надмірність. Фразеологізована 
термінологія і кліше.  

Синтаксис наукового мовлення. Активні та пасивні 
конструкції на -но, -то на означення результативності. Особливості 
вживання складносурядних і складнопідрядних  речень у науковому 

стилі. Порушення принципу узгодження, керування, зв'язку між 

підметом і присудком. Помилки в побудові речень з 
дієприслівниковим зворотом, у реченнях з однорідними членами.  

Форми передачі чужої мови (пряма, непряма мова, цитата) у 
науковому стилі. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Культура писемної й усної наукової комунікації 
  

Тема 3. Наукові тексти різних жанрів: властивості і 
структурно-смислові компоненти 

Науковий текст як комунікативний блок. Структурні 
елементи наукового тексту. Причиново-наслідкові зв’язки між 

компонентами. Функції структурних елементів наукового тексту 
(пояснення, обґрунтування, уточнення, доповнення, унаочнення та 
ін.). Аспекти розгляду наукового тексту: змістовий, структурний, 
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прагматичний. Типи інформації: змістовно-фактуальна, змістовно-

концептуальна, змістовно-підтекстова.  
Властивості наукового тексту: зв'язність (єдність теми, 

змісту, оцінки змісту, композиції, зв'язок речень, абзаців), цільність 
на рівні змісту, функції, форми, наявність меж тексту (початок і 
кінець), логічність.  

Різновиди наукових текстів: академічні, навчальні, 
енциклопедичні. Власне наукові тексти: науково-теоретичні і 
науково-експериментальні. Принципи відбору наукових текстів: 
змістовної насиченості  і  закінченості,  наукової інформативності, 
новизни, доступності, проблемності.  

Комп’ютерна презентація наукового виступу. Мета й ознаки 

електронної презентації наукового виступу: поліадресатність; 
варіативність. Використання графічних засобів. 

 

Тема 4. Композиція наукового тексту 

Технологія аналізу наукового тексту. Поняття композиції в 
науковому тексті. Основні компоненти композиції.  

Поділ тексту на абзаци.  Абзац як архітектонічна одиниця 
наукового тексту. Структурні, або композиційні види абзацу. 
Смислова закінченість абзацу. Класична форма абзацу: 
формулювання теми, її розробка, висновки. Єдність змісту і логічна 
послідовність викладу. Зв′язок речень в абзаці і в тексті. Типи 

зв'язку: ланцюгова і паралельна. Засоби зв′язку: лексичний повтор, 

займенниковий повтор, синтаксичний повтор.   

Смисловий аналіз речення. Роль першого речення в абзаці. 
Інформативний центр речення. Розташування нової інформації.  

 Способи викладу в науковому тексті: опис, міркування, 
розповідь, повідомлення. Їх мета, структурні  компоненти, мовні 
особливості.  Наукові тексти-міркування і тексти-докази: 

семантико-стилістичне розмежування. Індуктивно-дедуктивний і 
дедуктивно-індуктивний виклад. Міркування-визначення, 
міркування-порівняння, міркування-доказ і міркування загального 
типу.  
  

Тема 5. Мовне оформлення наукової роботи 
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Оформлення основних композиційних компонентів 
наукового дослідження. Графічне оформлення розділів, підрозділів, 
пунктів, підпунктів.  

План наукового тексту і його композиційні блоки: вступ, 

основна частина, висновки. Принципи складання плану наукового 
тексту: членування тексту на смислові блоки; визначення основної 
думки кожного виділеного смислового блоку; формулювання 
пунктів плану. Графічна культура оформлення плану.  

Заголовок наукового тексту. Номінативна, інформативна, 
експресивно-апелятивна функції заголовка.  

Компоненти вступу: постановка проблеми, її актуальність; 
науково-практичне значення того, що досліджуватиметься в 
основній частині, методи дослідження, джерельна база; аналіз 
останніх публікацій, в яких започатковано розв'язання означеної 
проблеми і на які спирається автор; виділення питань, яким 

присвячується стаття; формулювання мети і завдання.  
Основна частина роботи. Основні розділи основної частини 

наукової роботи (описовий, аналітичний). Повне обґрунтування 
отриманих результатів.  

Висновки. Загальні висновки і висновки до розділів. 
Досягнення мети. Перспективи наступних розвідок з питань, що 
розглядаються.  

Посилання як сукупність бібліографічних  відомостей про 

цитовану працю. Роль посилань у тексті, їх кількість і потреба. 
Вимоги до посилань.  

Цитування. Види цитат: цитати-тези або докази; цитати-

аргументи. Загальні  вимоги до цитування. Цитування з 
першоджерел. «Непряме» цитування. «Некоректне цитування» з 
наукових джерел. Компіляція і плагіат.  

Бібліографічний опис і спеціальні графічні засоби. 

Оформлення списку використаних джерел: у порядку появи 

посилань у тексті; в алфавітному порядку. Оформлення 
електронних  джерел  інформації. Оформлення прізвищ та ініціалів 
у науковому тексті та у списку використаних джерел.  

Спеціальні графічні засоби: формули, таблиці, схеми, 

графіки,  креслення. Нумерація формул, таблиць, ілюстрацій. 

Графічне оформлення ілюстрацій, таблиць та правила подання 
формул. Умовні позначення та скорочення. Нумерація сторінок.  
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Тема 6. Редагування наукового тексту 

Особливості редагування наукового тексту. Види 

редагування: вичитка; скорочення; обробка; переробка.   
Типові недоліки в оформленні наукової роботи.   

Вимоги до заголовка: відповідність означеній проблемі, 
лаконічність, однозначність, конкретність. 

Узгодження назви і змісту розділів з темою дослідження. 
Змістова насиченість і змістова коректність наукової інформації в 
основній частині. Збереження концептуальної ідеї дослідження. 
Логіка переходів від одного параграфа до наступного. Стилістична 
одноманітність формулювань. Дотримання принципу авторської 
скромності. Висновки наукової роботи: узгодженість між назвою, 

метою, завданнями і висновками.  

Типові помилки при цитуванні.  
Лексичні помилки: змішування паронімів, мовленнєва 

недостатність і надмірність. Експресивно забарвлені слова в 
неекспресивному  мовленні, недоречне використання розмовних, 

просторічних слів, вульгаризмів, застарілих слів і неологізмів, 
неправильне вживання слів з переносним значенням.  

Помилки у вживанні фразеологічних зворотів, синонімів, 
неправильне використання запозиченої лексики.  

Граматичні помилки: помилки словотворення; в утворенні  
форм іменників, прикметників, займенників, дієслів.   

Порушення принципу узгодження, керування, зв'язку між 

підметом і присудком. Помилки в побудові речень з 
дієприслівниковим зворотом, у реченнях з однорідними членами. 

Змішування прямої і непрямої мови.  

Проблеми перекладу наукових текстів. Форми та види 

перекладу. Переклад термінів галузі.  
Машинний переклад наукових текстів. Причини виникнення 

помилок під час комп’ютерного перекладу.  
  

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Науковий стиль української мови: загальна 

характеристика і специфічні риси 
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План 

1. Наукова мовна культура – основа професійної діяльності 
дослідника  

2. Мета, завдання і сфера використання наукового стилю. 

3. Функції наукового стилю.  

4. Підстилі наукового стилю і їх жанри. 

4.1.Власне науковий підстиль.  
4.2.Навчально-науковий підстиль.  
4.3.Науково-популярний підстиль.  
4.4.Науково-діловий підстиль. 
4.5.Науково-інформативний підстиль.  
4.6.Науково-довідковий  підстиль.  

5. Стильові ознаки наукової мови.  

 

Література 

• Ботвина Н.В. Офіційно–діловий та науковий стилі української 
мови: навч. посібник / Н.В Ботвина. – К.: Артек, 1998. – 190 с.  

• Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української 
літературної мови. Структура наукового тексту / А.П. Коваль 
– К., 1970. – 306 с.  

• Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. 

посібник / Г.С. Онуфрієнко. – К.: "Центр навчальної 
літератури", 2006.– 312 с.  

• Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. 

посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.  
• Сурмін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та 
презентація: навч.-метод. посіб. / Ю.Сурмін. – К.: НАДУ, 

2008. – 184 с.  
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Мовні засоби української наукової мови 

План 

1. Фонетико-інтонаційні особливості усної форми наукового 
стилю. 

2. Лексика наукового стилю. Наукова термінологія. 
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3. Синтаксис наукового мовлення.  
4. Морфологічні особливості наукової мови. 

5. Форми передавання чужої мови в науковому стилі. 
 

 

Література 

• Гінзбург М. Д. Десять відомих правил українського ділового 
та наукового стилю, зведені в систему // Стандартизація, 
сертифікація, якість, 2004. – №2. – С. 22–28.  

• Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової 
мови //Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. 
праць. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С.11–14.  

• Зарицький М.С. Актуальні  проблеми  українського 
термінознавства: підручник / М.С. Зарицький. – К.: ІВЦ Вид. 

"Політехніка"; ТОВ Фірма "Періодика", 2004. – 128 с.  
• Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. Мацько, 
Л.В. Кравець. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.  

• Михайлова О.Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та 
граматичні особливості: навч. посіб / О.Г. Михайлова, А.А. 

Сидоренко, В.Ф Сухопар. – Харків, 2000. – 97 с.  
• Непийвода Н. Мова української науково–технічної літератури 

(функціонально–стилістичний аспект). –К.: ТОВ "Міжнар. 
фін. агенція", 1997. – 303 с.  

• Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб /уклад. Т.В. 

Симоненко. – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. — 

2005. — 80 с.  
• Панько Т.Українське термінознавство: підручн. / Т. Панько, І. 
Кочан, Г. Мацюк. – Львів: Світ, 1994.– 215 с.  

• Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. 

посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Наукові тексти різних жанрів: властивості і структурно-

смислові компоненти 

 

План 

1. Структурні елементи наукового тексту. 
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2. Властивості наукового тексту. 
3. Різновиди наукових текстів. 
4. Комп’ютерна презентація наукового виступу. 

 

 

Література 

• Зелінська Н. В. Сучасний науковий дискурс: парадокси 

розвитку // Вісник Київськ. Міжн. ун–ту. – 2004. – Вип. 3. – 

С. 13–25.  

• Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української 
літературної мови. Структура наукового тексту / А.П. 

Коваль – К., 1970. – 306 с.  
• Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. 

Мацько, Л.В. Кравець. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.  
• Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. 

посібник / Г.С. Онуфрієнко. – К.: "Центр навчальної 
літератури", 2006.– 312 с.  

• Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. 

посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.  
• Сурмін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та 

презентація: навч.-метод. посіб. / Ю.Сурмін. – К.: НАДУ, 

2008. – 184 с.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Композиція наукового тексту 

План 

1. Поняття композиції в науковому тексті. Основні 
компоненти композиції.  

2. Абзац як архітектонічна одиниця наукового тексту. 
3. Смисловий аналіз речення. 
4. Способи викладу в науковому тексті. 
 

Література 

• Вінніков В.А. Пам'ятка молодим ученим з написання 
наукових праць //Український радіологічний журнал. – 2009. 

– №17. – С.7 – 9. 
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• Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української 
літературної мови. Структура наукового тексту / А.П. 

Коваль – К., 1970. – 306 с.  
• Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. 

Мацько, Л.В. Кравець. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.  
• Михайлова О.Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та 

граматичні особливості: навч. посіб / О.Г. Михайлова, А.А. 

Сидоренко, В.Ф Сухопар. – Харків, 2000. – 97 с.  
• Непийвода Н. Мова української науково–технічної 

літератури (функціонально–стилістичний аспект). –К.: ТОВ 

"Міжнар. фін. агенція", 1997. – 303 с.  
• Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. 

посібник / Г.С. Онуфрієнко. – К.: "Центр навчальної 
літератури", 2006.– 312 с.  

• Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб /уклад. Т.В. 

Симоненко. – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. — 

2005. — 80 с.  
• Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. 

посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Мовне оформлення наукової роботи 

 

План 

1. Оформлення основних композиційних компонентів 
наукового дослідження.  

2. Заголовок і план наукового тексту. 
3. Компоненти вступу до наукового тексту. 
4. Основні розділи основної частини наукової роботи. 

Висновки. 

5. Посилання і цитування в науковому тексті. 
6. Бібліографічний опис і спеціальні графічні засоби. 

 

Література 

• Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: 

підручник / Ф.С Бацевич. — К.: Видавничий  центр 

"Академія", 2004. — 344 с.  
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• Ботвина Н.В. Офіційно–діловий та науковий стилі 
української мови: навч. посібник / Н.В Ботвина. – К.: Артек, 
1998. – 190 с.  

• Вінніков В.А. Пам'ятка молодим ученим з написання 
наукових праць //Український радіологічний журнал. – 2009. 

– №17. – С.7 – 9. 

• Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. 
Мацько, Л.В. Кравець. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.  

• Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. 

посібник / Г.С. Онуфрієнко. – К.: "Центр навчальної 
літератури", 2006.– 312 с.  

• Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб /уклад. Т.В. 

Симоненко. – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. — 

2005. — 80 с.  
• Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. 

посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.  
• Умберто Еко. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні 

науки / Пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль: Мандрівець, 
2007. – 224 с.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Редагування наукового тексту 

 

План 

1. Види редагування наукового тексту. 
2. Змістова коректність наукової інформації  
3. Лексичні помилки. 

4. Граматичні помилки. 

5. Проблеми перекладу наукових текстів. 
 

Література 

• Вінніков В.А. Пам'ятка молодим ученим з написання 
наукових праць //Український радіологічний журнал. – 2009. 

– №17. – С.7 – 9. 

• Гінзбург М. Д. Десять відомих правил українського ділового 
та наукового стилю, зведені в систему // Стандартизація, 
сертифікація, якість, 2004. – №2. – С. 22–28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

• Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової 
мови //Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. 
праць. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С.11–14.  

• Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. 
Мацько, Л.В. Кравець. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.  

• Михайлова О.Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та 
граматичні особливості: навч. посіб / О.Г. Михайлова, А.А. 

Сидоренко, В.Ф Сухопар. – Харків, 2000. – 97 с.  
• Непийвода Н. Мова української науково–технічної 

літератури (функціонально–стилістичний аспект). –К.: ТОВ 

"Міжнар. фін. агенція", 1997. – 303 с.  
• Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб /уклад. Т.В. 

Симоненко. – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. — 

2005. — 80 с.  
• Панько Т.Українське термінознавство: підручн. / Т. Панько, 

І. Кочан, Г. Мацюк. – Львів: Світ, 1994.– 215 с.  
• Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. 

посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.  
• Сурмін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та 

презентація: навч.-метод. посіб. / Ю.Сурмін. – К.: НАДУ, 

2008. – 184 с.  
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

5. Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І. 
Мацько, Л.В. Кравець. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.  

6. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. 

посібник / Г.С. Онуфрієнко. – К.: "Центр навчальної 
літератури", 2006.– 312 с.  

7. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. 

посібник / О.М. Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216 

с.  
  

Допоміжна 
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8. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: 

підручник / Ф.С Бацевич. — К.: Видавничий  центр 

"Академія", 2004. — 344 с.  
9. Ботвина Н.В. Офіційно–діловий та науковий стилі 

української мови: навч. посібник / Н.В Ботвина. – К.: 
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10. Вінніков В.А. Пам'ятка молодим ученим з написання 
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