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Вступ 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Культура 

українського наукового мовлення» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 022 Дизайн.  

Предметом є науковий стиль сучасної української мови, його підстилі;  норми і 

жанри наукового стилю; вимоги до наукового тексту; композиція наукового твору; 

правила цитування й оформлення бібліографії;  усне наукове мовлення; візуальні 

засоби презентації наукового дослідження; міжнародні науко метричні бази даних та 

індекси цитування. 

Міждисциплінарні зв’язки: з дисциплінами «Основи наукових досліджень», 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» та з іншими навчальними 

дисциплінами, адже підготовка висококваліфікованих спеціалістів неможлива без 

уміння продукувати й сприймати наукові твори.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Наукова мовна культура як основа професійної діяльності. 

2. Культура наукового тексту. 

3. Культура усного наукового мовлення. 

 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань про 

специфіку та культуру усного і письмового українського наукового мовлення, 

формування здатності опанувати технології роботи з науковим текстом, 

аргументовано оцінювати наукове мовлення в різних комунікативних 

ситуаціях щодо дотримання норм літературної мови, застосування 

мультимедійних технологій у презентації наукового дослідження. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура українського 

наукового мовлення» є сприяння виробленню цілісного наукового погляду на мову, 

набуттю вмінь і навичок аналітичного опрацювання різних джерел наукової 

інформації; правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети 

наукового спілкування, створення якісних наукових текстів, формування 

стилістичної компетентності, виховання мовного смаку і мовного чуття, критичного 

ставлення до ненормативної вимови тощо. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– основні етапи становлення мови науки;  

– особливості мови, стилі, підстилі, жанри наукового стилю сучасної 

української мови;  

– тенденції, умови функціонування мови науки; 

– властивості і структурно-смислові компоненти наукових текстів різних 

жанрів; 

– особливості усного наукового мовлення; 

– міжнародні наукометричні бази даних; 

– правила візуалізації наукового дослідження; 
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уміти: 

– застосовувати на практиці основні категорії, властивості, структуру 

наукового мовлення;  

– оцінювати наукове мовлення в різних комунікативних ситуаціях щодо 

дотримання норм;  

– використовувати основні засоби кодифікації, створювати нормативні наукові 

тексти зі спеціальності; правильно оформлюючи цитати й бібліографію; 

– керувати аудиторією, послуговуючись вербальними і невербальними 

прийомами презентації наукового спрямування тощо. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ЄКТС. 

 

2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Наукова мовна культура як основа професійної 

діяльності  

Тема 1. «Культура українського наукового мовлення» як навчальна дисципліна 

Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. Мета і завдання. Структура курсу. 

Міждисциплінарні зв’язки. Джерельна база.  

Тема 2. Наукова мова як комунікативний феномен  
Мова науки як об’єкт дослідження. Науковий стиль у системі функціональних 

стилів сучасної української мови: історія формування, ознаки, особливості мови, 

підстилі. Найтиповіші помилки наукового мовлення. Авторська індивідуальність. 

Тема 3. Жанрологія наукових текстів  

План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

Анотування і реферування наукових текстів. Реферат як жанр академічного письма, 

складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір, вимоги до наукової статті. 

Збірка наукових праць. Курсова, випускна роботи, магістерська дисертація. 

Кандидатська, докторська дисертації, автореферат дисертації, підручник, посібник, 

монографія. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. 

Тема 4. Термінологічна насиченість як загальна риса мови науки  

Термінологічна лексика: типологічна характеристика. Вимоги до терміна. 

Кодифікація термінології як необхідна умова її успішного функціонування. 

Термінологічні словники. Професіоналізми: причини появи, особливості 

функціонування.  

 

Змістовий модуль 2 Культура наукового тексту  

Тема 1. Культура читання наукового тексту  

Різновиди читання наукового тексту. Рекомендації щодо ефективного 

сприйняття наукового тексту. Загальноприйняті помітки, що використовуються при 

опрацюванні наукового тексту. Плагіат і компіляція. 

Тема 2. Цитування. Оформлення бібліографії  
Вимоги до цитування. Основні правила бібліографічного опису джерел. 

Оформлення посилань.  

Тема 3. Міжнародні наукометричні бази даних 

Види та особливості наукометричних баз даних. Наукометричний апарат. 

Індекси цитування. 
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Тема 4. Оформлення курсової, випускної робіт, магістерської дисертації  
Структура курсової, випускної робіт, магістерської дисертації. Формулювання 

мети дослідження, об’єкту та предмету. Назва наукового твору чи його частини як 

відображення його основної теми. План і зміст наукової праці, принципи складання 

плану. Членованість тексту. Вимоги до оформлення. 

 

Змістовий модуль 3 Культура усного наукового мовлення  

Тема 1. Композиційно-логічна побудова усної наукової доповіді  
Принципи побудови наукової доповіді. Підготовка до наукової доповіді. 

Прийоми привернення й утримання уваги слухачів. Основні недоліки усного 

наукового мовлення.  

Тема 2. Наукові заходи як засіб виявлення культури наукової мови  
Основні форми висвітлення підсумків наукової роботи. Етапи підготовки до 

наукової дискусії. Комунікативні стратегії учасників наукової дискусії. Наукова 

суперечка. Диспут. Полеміка.  

Тема 3. Візуальні засоби презентації наукового дослідження  
Електронна презентація: завдання, основні недоліки, етапи підготовки, 

принципи розробки. Роздатковий матеріал. 

 
 

3 Рекомендована література 
 

Базова 

 

1.  Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навч. 

посіб.  –  К.: АртЕк, 1998.  –  190 с. 

2. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови // 

Українська термінологія і сучасність. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. 4. – С. 11–15. 

3. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан: 

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. –  Львів: Світ, 2002. –  268 с. 

4. Зелінська Н. «Риторика науки» як нова модель наукової комунікації // 

Наукові записки УАД. – 2001. – Вип. 3. – С. 60–63. 

5. Зелінська Н.  Який він, науковий стиль? // Культура слова. – 1990. – Вип. 

38. – С. 13–17. 

6. Коваль А. Науковий стиль сучасної української мови. – К.: Вид-во КДУ, 

1970. – 151 с.  

7. Колесникова Н. От конспекта к диссертации: Учебное пособие. – М.: 

Флинта; Наука, 2003. – 220 с. 

8. Непийвода Н. Мова української науково-технічної літератури 

(функціонально-стилістичний аспект). – К.: ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 

1997. – 303 с. 

9. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 

10. Очерки истории научного стиля русского литературного язика XVIII – 

XX вв. / Под ред. М. Н. Кожиной: в 3 т. Т. 1: Развитие научного стиля в аспекте 

функционирования языковых единиц различных уровней. – Пермь: Изд-во 

Пермского ун-та, 1994. – Ч. 1. – 304 с.  
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11. Пазяк О., Кисіль Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посіб. 

для вищих навч. закладів. – К.: Вища школа, 1995. – 239 с. 

12. Поварнин С. Спор: О теории и практике спора. – Минск: ТПЦ Полифакт, 

1992. – 48 с.  

13. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб. 

для гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Либідь, 1999. – 239 с. 

14. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник для 

гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – 3-е вид., перероб. та доп. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 247 с. 

15. Стернин И. Практическая риторика. – Воронеж: ИПФ Воронеж, 1993. – 

140 с.  

16. Стеченко Д., Чмир О. Методологія наукових досліджень: Підручник. – 

К.: Знання, 2005. – 309 с. 

17. Сурмін Ю. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація. – К.: 

НАДУ, 2008. – 345 с. 

18. Український правопис. – К.: Наукова думка, 1996. – 236 с. 

19. Шевченко В. Вимоги до оформлення наукових і науково-популярних 

видань //  Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. 

Медіалінгвистика. Кінотелемистецтво. – 2003. – Вип. 2. – С. 81– 114. 

20. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 

2002. – 302 с.  

21. Шурыгина И. Жанры научной литературы: Учебное пособие. – М.: 

Московский полиграфический институт, 1986. – 32 с. 

 

Допоміжна 
 

1. Головащук С.  Українське літературне слововживання: Словник-

довідник – К.: Вища школа, 1995. – 319 с. 

2. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та 

інформаційних матеріалів з питань дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. 

Цеков; за редакцією Р. В. Бойка. – 2-е вид., випр.. і доповн. – К.: Редакція «Бюлетеня 

ВАК України», видавництво «Толока», 2008. – 64 с. 

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – Київ – Ірпінь, 

2001. – 1426 с. 

4. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і 

технічної мови: термінологія процесових понять. – К.: Вирій; Сталкер, 1997. – 254 с. 

5. Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів. – К.: 

Криниця, 1999. – 524 с. 

6. Олійник І. Українсько-російський та російсько-український 

фразеологічний тлумачний словник. – Х.: Прапор, 1997. – 462 с.  

7. Сліпушко О.  Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. – 

К.: Криниця, 1999. – 507 с. 

  

 

4 Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований 

залік. 
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5 Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, письмові 

завдання, тестовий контроль, доповіді, реферати. 




