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ВСТУП 

 

Основою успіху спеціаліста на сучасному ринку праці є рівень його 

фахового мовлення, майстерне володіння термінологічною лексикою, що 

свідчить про глибоке розуміння професійних понять і явищ, культуру 

спілкування загалом. Вивчення дисципліни «Українська мова науки, 

аналітичної сфери та управління» має свою специфіку, оскільки основним 

завданням тут стає поєднання декількох аспектів: засвоєння фахової 

термінологічної лексики крізь призму її становлення, функціонування, 

граматичних особливостей застосування в науковому стилі; вироблення навиків 

укладання документів різного призначення; формування високого рівня мовної 

підготовки управлінця. 

Мета дисципліни: ознайомлення студентів зі специфікою функціонування 

української мови у науці, аналітичній сфері та управлінні. 

Завдання дисципліни: розширення уявлень студентів про наукову мову, 

головні категорії, властивості, структуру, мовні засоби наукового тексту, 

основи майстерності наукового виступу; вироблення потреби в нормативному 

вживанні мовних засобів наукового стилю; формування стилістичної 

компетенції; уміння керувати аудиторією, послуговуючись вербальними й 

невербальними прийомами презентації наукової та офіційно-ділової 

спрямованості. 

У результаті вивчення предмета студент повинен 

знати:  

  основні теоретичні поняття дисципліни;  

  категорії, властивості, структуру, мовні засоби наукового тексту,  

  основи майстерності наукового виступу;  

  правила, що формують культуру усної й писемної мови;  

  способи взаємодії з оточенням і окремими людьми; 

уміти: 
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 практично створювати наукові різножанрові тексти, здійснювати 

інформаційно-аналітичну діяльність;  

 самостійно шукати, аналізувати та добирати необхідну інформацію, 

перетворювати, зберігати й передавати її;  

 використовувати форми (писемну та усну) ділової української мови 

у сфері науки, аналітичної сфери та управління відповідно до ситуації;  

 документально оформлювати управлінські рішення та працювати з 

кореспонденцією відповідно до правил сучасного діловодства;  

 вести дискусію;  

 управляти аудиторією, послуговуючись вербальними й 

невербальними прийомами презентації наукового та офіційно-ділового 

спрямування;  

 дотримуватися норм української літературної мови в процесі усного 

й писемного спілкування, вимог мовного етикету;  

 застосовувати набуті в навчальному процесі знання та втілювати їх 

у подальшу професійну й управлінську діяльність. 

Конспект лекцій складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з курсу «Українська мова для науки, аналітичної сфери та 

управління» для студентів зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лекція № 1  

Тема. «Українська мова для науки, аналітичної сфери та управління» 

як навчальна дисципліна 

План 

1. Актуальність і мета навчального курсу «Українська мова для науки, 

аналітичної сфери та управління» 

2. Об’єкт і предмет, завдання навчального курсу 

3. Зв’язок навчального курсу з іншими навчальними дисциплінами.  

1. Сучасний український соціум в освіті, науці, діяльності державних 

інституцій послуговується українською літературною мовою, що консолідує 

націю, з’єднує покоління між собою, збирає та зберігає інтелектуальні надбання 

нації. Саме тому одним із найважливіших завдань сучасної вищої освіти в 

Україні є виховання фахівців нової ґенерації, висококваліфікованих, грамотних, 

з високим інтелектуальним потенціалом, які вільно володіють українською 

мовою, користуються нею в усіх сферах життєдіяльності, особливо у 

професійній. Формування мовно-професійної компетенції фахівця можливе 

лише за умови належної лінґвістичної підготовки. 

Дисципліна «Українська мова науки, аналітичної сфери та управління» 

покликана надати студентам відомості про специфіку усної та писемної 

реалізації ділового українського мовлення, розширити уявлення про наукову 

мову, головні категорії, властивості, структуру, мовні засоби наукового тексту, 

основи майстерності наукового виступу; виробити потребу в нормативному 

вживанні мовних засобів наукового стилю; сформувати стилістичну 

компетенцію, уміння управляти аудиторією, послуговуючись вербальними й 

невербальними прийомами презентації наукового та офіційно-ділового 

спрямування; ознайомити студентів з організаційними принципами складання 

документів. 
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Вивчення дисципліни «Українська мова науки, аналітичної сфери та 

управління» має свою специфіку, оскільки основним завданням тут стає 

поєднання декількох аспектів: засвоєння фахової термінологічної лексики крізь 

призму її становлення, функціонування, граматичних особливостей 

застосування в науковому стилі; вироблення навиків укладання документів 

різного призначення; формування високого рівня мовної підготовки 

управлінця. 

Актуальність дисципліни визначається загальнонаціональною тенденцією, 

пов’язаною з поступовим перетворенням мови в матеріалізоване явище, здатне 

конструювати предметний світ науки й виробництва, будувати людські 

відносини у професійно-діловій сфері й бути першопричиною структуризації 

суспільства на різних етапах його розвитку. 

Мета опанування дисципліни полягає у створенні умов для практичного 

оволодіння слухачами українською літературною мовою за чинним 

"Українським правописом", виявленні специфіки функціонування ділової мови 

відповідно до конкретного фаху, оволодінні лексикою й термінологією своєї 

спеціальності, виробленні вмінь та навичок оформлення ділових паперів, 

формуванні висококваліфікованих управлінських кадрів. 

2. Об’єктом навчальної дисципліни «Українська мова науки, аналітичної 

сфери та управління" у вищому навчальному закладі є мова, як соціально-

науковий, аналітичний феномен і засіб управлінської діяльності, зокрема й у 

професійній сфері. 

Предметом навчальної дисципліни «Українська мова науки, аналітичної 

сфери та управління» є мова як соціально-науковий, аналітичний феномен і 

засіб управлінської діяльності. 

Основними завданнями дисципліни є: 

 розширення уявлень студентів про наукову мову, головні категорії, 

властивості, структуру, мовні засоби наукового тексту, основи 

майстерності наукового виступу; 
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 вироблення потреби в нормативному вживанні мовних засобів 

наукового стилю; 

 формування стилістичної компетенції; уміння управляти аудиторією, 

послуговуючись вербальними й невербальними прийомами 

презентації наукової та офіційно-ділової спрямованості; 

 ознайомлення студентів з організаційними принципами створення 

документів. 

Для засвоєння дисципліни студенти мають знати базові поняття й норми 

українського правопису, норми сучасної української літературної мови, головні 

риси культури мовлення, мовленнєвого етикету. 

Вивчаючи дисципліну, студенти набувають теоретичних знань про фахове 

спілкування, його етапи й роль у професійній діяльності, засвоюють 

термінологію майбутньої спеціальності, відомості про призначення і структуру 

ділових документів, необхідних фахівцю певного профілю, формують стійкі 

комунікативні компетенції, потрібні у професійному спілкуванні, навички 

послуговування вербальними і невербальними засобами обміну інформацією. 

3. Навчальна дисципліна  «Українська мова науки, аналітичної сфери та 

управління" тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як 

«Методологія та організація наукових досліджень», «Інформаційна діяльність в 

державних установах», «Керування документаційними процесами», 

«Архівознавство», «Філософія», «Діловодство», «Інформатика», «Інформаційне 

право», «Українська мова за професійним спрямуванням», , «Стандартизація та 

класифікація», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Лінгвістичні 

основи документознавства», «Управлінське документознавство», «Історія 

України», «Музеєзнавство», «Сучасна українська мова», «Основи лексикографії 

та термінографії». 

 

Лекція № 2  

Тема. Мова науки як засіб отримання, вираження, обробки, 

зберігання і застосування знань 
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План 

1. Науковий стиль: сфера використання, функції, ознаки, загальні риси.  

2. Основні етапи формування української наукової мови.  

3. Підстилі наукового стилю. Найтиповіші помилки наукових текстів. 

1. Науковий стиль – функціональний різновид літературної мови, що 

обслуговує різні галузі науки, виробництва, освіти і реалізується у 

спеціалізованих текстах різних жанрів2 

Він належить до книжних стилів літературної мови, яким властиві 

попередня підготовленість висловлювання, ґрунтовна обізнаність з проблемами 

йтемами, монологічність, унормованість мови. Сфера його використання – 

наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта. 

Призначення наукового стилю – повідомляти, пояснювати, з’ясовувати, 

обґрунтовувати, роз’яснювати, класифікувати поняття; систематизувати знання; 

аргументувати докази. Основними функціями є пояснення наукових ідей, 

повідомлення про результати досліджень, переконання в правильності гіпотез. 

Форми вираження наукової думки: найчастіше – письмова (підручник, 

стаття, тези тощо), рідше – усна (наукова дискусія, доповідь, полеміка). 

2. Науковий стиль сучасної української мови (мова науки) почав 

формуватися ще в давній книжній українській мові за зразками і під впливом 

грецької і латинської мов (латина на той час була мовою наук усієї Європи). 

Частково науковий стиль формувався з власне українських мовних засобів. Хоч 

«наука» Київської Русі, за винятком богослов’я, була популяризаторською, все 

ж вона мала істотне значення для становлення наукового стилю української 

мови.  

У XVI–XVIIст. наукові книги – монографії, трактати, лексикони, 

прогностики, послання, бесіди – готувалися й видавалися українськими 

вченими в Острозькій академії, Львівському братстві («Адельфотес»), Києво-

Могилянській академії, Києво-Печерській лаврі та в інших навчальних 

закладах, братствах, монастирях України.  
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Першою українською науковою установою вважають Літературне 

товариство імені Тараса Шевченка, яке почало працювати 1873 р. у Львові й 

було зорієнтоване на розвиток української науки, освіти, культури. Завдяки 

його роботі вже наприкінці XIX ст. існували загальнонаукова, гуманітарна й 

фахова термінології, що відображали рівень науки на той час:аналіз, синтез, 

абстракція, аргументація, аспект, генеза, абсолютизм, методологія, 

об’єктивний, полеміка, діагностика, симетричний та ін.  

У 1921 р. при Академії наук було створено Інститут української наукової 

мови, основним завдання якого було вироблення спеціальної термінології з 

різних галузей знання і впровадження української мови в усі сфери суспільного 

життя. Однак тоталітарний режим, що існував в СРСР, уже наприкінці 20-х 

років XX ст. жорстоко обірвав ці починання. Термінологічні комісії інституту 

намагалися інтенсивно працювати, але запиту на українську термінологію не 

було, бо українська мова витіснялася російською з управління, науки, 

виробництва, освіти. 

Наприкінці XX ст. з утвердженням незалежності України, з прийняттям 

Закону про мови, яким за українською мовою визнано її статус державної, 

почався процес оздоровлення науки, наукової термінології, збагачення фахових 

терміносистем відповідно до рівня сучасного розвитку наук питомо 

українськими термінами й терміносполученнями.  

3. У межах наукового стилю виділяють такі підстилі: власне науковий, 

науково-популярний, науково-навчальний.  

Власне науковий (академічний) підстиль застосовується для 

повідомлення про результати наукових досліджень у вузькому колі фахівців, 

обізнаних з певною проблемою. Реалізується в таких жанрах, як монографія, 

рецензія, наукова стаття, наукова доповідь, курсова, дипломна, магістерська 

робота, тези тощо. Основний засіб донесення інформації – вузькогалузева 

термінологія. 

Науково-популярний – застосовують для дохідливого доступного викладу 

інформації про наслідки складних наукових досліджень для нефахівців. 
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Реалізується в статтях науково-популярних часописів, книжках, призначених 

для широкого кола читачів. Мета науково-популярного підстилю – зацікавити 

читача науковим відкриттям.  

Науково-навчальний – це мова навчання в усіх типах закладів освіти. 

Реалізується в підручниках, посібниках, лекціях, бесідах, методичних 

рекомендаціях, навчальних і навчально-методичних посібниках для 

доступного, логічного викладу наукової інформації. Характеризується 

простотоювикладу, чітким структуруванням викладу матеріалу, спрямованим 

на активізацію мислення учнів, поступовим, послідовним уведенням 

термінологічної лексики. 

Помилки як ненормативні лінгвоутворення виникають у результаті 

невмотивованого порушення літературної норми і є наслідком неправильних 

мисленнєвих операцій. Виникнення помилок зумовлене різними чинниками – 

як лінгвальними, так і позалінгвальними. Причиною-домінантою породження 

анормативів є незнання відповідної норми. Проте для виявлення глибинної 

природи помилки потрібно враховувати типологічні характеристики 

ненормативних одиниць, оскільки кожен із типів помилок може зумовлюватися 

різними причинами. 

Серед українських мовознавців побутує думка про те, що варто 

розрізняти мовні та мовленнєві помилки. Перші трактують як порушення 

норми й кваліфікують за критерієм правильно/неправильно, другі оцінюють з 

погляду комунікативної доцільності й означують як мовний недогляд, а 

висловлення характеризують з позиції «гірше чи краще». 

Класифікація мовних норм відповідно до рівня мовної системи дозволяє 

виділити такі різновиди ненормативних утворень (помилок): орфографічні, 

лексичні, фразеологічні, морфологічні, словотвірні, синтаксичні, пунктуаційні, 

стилістичні, орфоепічні, акцентуаційні анормативи. 

Так, у писемних наукових текстах припускаються не лише орфографічних 

і пунктуаційних, а й лексичних, стилістичних, морфологічних, синтаксичних 

помилок 
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Лекція № 3 

Тема. Жанрологія наукового стилю  

План 

1. Жанровий склад наукового стилю: типологія.  

2. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. Збірка 

наукових праць. 

3. Основні вимоги до виконання та оформлення курсової, бакалаврської 

робіт. Кандидатська, докторська дисертації, автореферат дисертації. 

4. Підручник, посібник, монографія 

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

6. Анотування і реферування наукових текстів. Реферат як жанр 

академічного письма. Складові реферату.  

7. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. 

1. До основних жанрів наукового стилю належать монографія, стаття, 

реферат, анотація, дисертація, тези, підручники, посібники, лекції наукова 

доповідь, повідомлення, тези, словники та ін.  

2. Стаття – невеликого розміру наукова праця, присвячена певній темі і 

розрахована на фахівців, які обізнані у тій темі. Друкують наукові статті у 

фахових часописах або в збірниках наукових праць. Наукові статті бувають 

повідомлювальні (інформують про нові результати дослідження), оглядові 

(аналіз подій, явищ тощо, зіставлення їх, виявлення найважливіших напрямів у 

розвитку науки), аналітичні (всебічний аналіз досить репрезентативних фактів, 

який виводить на розв’язання наукової проблеми), дискусійні (про спірні 

питання). 

Збірка наукових праць – це збірка, яка містить дослідницькі матеріали 

наукових установ, учбових закладів або товариств. Це – збірки, які містять 

статті різних авторів, де викладено проміжні або кінцеві результати науково-

дослідницької або дослідно-конструкторської роботи 

3. Курсова робота – невелика за обсягом дослідницька робота із значною 

реферативною частиною. 
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Дипломна робота – кваліфікаційна науково-дослідницька робота 

студента, яка готується з метою публічного захисту й отримання освітньо-

кваліфікаційного ступеня. Виконання дипломної роботи та її захист перед 

державною екзаменаційною комісією є перевіркою підготовки фахівця до 

самостійної діяльності з обраної спеціальності, його здатності самостійно 

аналізувати стан проблем у певній галузі науки, розробляти необхідні 

пропозиції. 

Кандидатська дисертація – це наукова кваліфікаційна робота, де укладено 

рішення проблеми, яка має важливе значення для відповідної галузі знань. До 

написання кандидатських робіт висувається перелік чітких вимог: робота 

представляє собою ретельно підготовлену, написану самостійно, рукопис, що 

містить новаторські тези, висунуті автором і мають наукове підтвердження, а 

так само демонструвати особистий внесок автора в науку.  

Докторська дисертація – це сукупність результатів, які розв’язують 

важливу наукову або науково-прикладну проблему . Ця проблема повинна бути 

чітко сформульована в дисертації, відображена у її назві і в усіх документах. 

Автореферат дисертації – це стислий виклад змісту, головних ідей, 

структури та основних висновків дисертації. Написання автореферату – 

заключний етап виконання дисертаційної роботи перед поданням її до захисту. 

4. Підручник і посібник як жанри науково-навчального підстилю мають 

багато спільного і відмінного у текстотворенні. До спільних ознак належать: 

науковість, об’єктивність викладеного матеріалу, відповідність його навчальній 

програмі, наступність і перспективність у процесі розгортання навчального 

курсу, доступність подавання матеріалу, спрямована на активізацію мислення 

учнів, студентів; поступове і послідовне введення термінологічної лексики; 

суворе дотримання норм української літературної мови; культура й естетика 

мовлення. 

Відмінність підручника і навчального посібника стосується способів 

додавання матеріалу і мовного викладу. Підручник містить весь обов’язковий 

зміст навчального курсу. Навчальний посібник може розглядати не всі розділи, 
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теми, проблеми, а ті, що, на думку автора, потребують особливої уваги, або 

містити матеріал ширший, ніж передбачає програма. Часто навчальний 

посібник є першою спробою підручника і в наступних виданнях 

трансформується в нього. 

Монографія – наукова праця, в якій досліджується одна проблема, 

обмежене коло питань. Монографія передбачає опрацювання великої кількості 

фактичного матеріалу, переконливих висновків. Автор монографії пропонує 

власну наукову гіпотезу чи концепцію розв’язання важливої наукової 

проблеми. У монографії обов’язково мають бути теоретичні розділи, висновки і 

наукова література. 

5. План – це короткий перелік проблем, досліджуваних у науковому 

тексті; порядок розміщення частин якого-небудь викладу, його композиція. 

За допомоги плану узагальнюють і  «згортають" інформацію наукового 

джерела, за ним розкривають, про що написано, яка основна думка, яким чином 

доведено її істинність, якого висновку доходить автор тексту. 

Теза – положення, висловлене в книжці, доповіді, статті тощо, 

правдивість якого треба довести. Коротко сформульовані основні положення 

доповіді, лекції, статті тощо. Теза у широкому розумінні - будь-яке твердження, 

яке стисло викладає ідею, у вузькому розумінні – деякий текст, що формулює 

сутність, обґрунтовує доказ. 

Конспект - особливий вид тексту, який створений у результаті аналітико-

синтетичного оброблення інформації першоджерела, тобто скорочений запис 

певної інформації, що дозволяє його авторові одразу чи через деякий час із 

необхідною повнотою відновити інформацію 

6. Анотування – процес аналітично-синтетичного опрацювання 

інформації, мета якого – отримання узагальненої характеристики документа, 

що розкриває логічну структуру і зміст. Анотації використовуються для стислої 

характеристики наукової статті, монографії, дисертації тощо, а також у 

видавничій, інформаційній та бібліографічній діяльності. 
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Реферування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, 

що полягає в аналізі первинного документа, знаходженні найвагоміших у 

змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, 

результатів, висновків). Реферування має на меті скоротити фізичний обсяг 

первинного документа за збереження його основного смислового змісту, 

використовується у науковій, видавничій, інформаційній та бібліографічній 

діяльності. 

Реферат – це 1) вторинний документ, результат аналітично-синтетичного 

опрацювання інформації, поданий у вигляді стислого викладу наукової праці, 

вчення, змісту джерела із зазначенням характеру, методики, результатів 

дослідження та збереженням його мовностилістичних особливостей; 2) вид 

письмового повідомлення, короткий виклад головних думок, поєднаних однією 

темою, їх систематизація, узагальнення й оцінка. 

7. Рецензія – критичний відгук (містить аналіз і оцінку) наукового 

керівника (консультанта), офіційних опонентів, провідної установи під час 

захисту кваліфікаційної роботи, кандидатської чи докторської дисертацій. 

Об’єктом оцінювання в рецензії є повнота, глибина, всебічність розкриття 

теми; новизна та актуальність поставлених завдань і проблем; коректність 

аргументації і системи доказів; достовірність результатів; переконливість 

висновків. 

Відгук – це 1) документ, що містить висновки уповноваженої особи (або 

кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, 

рукописних робіт; 2) стисла форма письмової оцінки виконаної роботи 

(курсової, бакалаврської, магістерської кваліфікаційних робіт, кандидатського 

чи докторського дослідження). 

На відміну від рецензії, у відгуку подають загальну характеристику праці 

без докладного аналізу, проте він містить практичні поради. 

 

Лекція № 4 

Тема. Властивості і структурно-смислові компоненти наукових текстів 
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План 

1. Принципи укладання наукових текстів. Ознаки наукових текстів.  

2. Вияв авторської індивідуальності. 

3. Композиція наукових текстів. Види наукових текстів відповідно до 

функціонального призначення. 

1. Науковий текст – спосіб репрезентації наукової інформації, результат 

наукового дослідження. У семантичному аспекті текст сприймається як 

закінчене, зв’язне змістове ціле. З погляду мовленнєвої діяльності текст являє 

собою мовленнєву діяльність, підпорядковану певному комунікативному 

завданню, і, власне, результат цілеспрямованого мовленнєвого акту. Текст має 

також прагматичне тлумачення (як інструмент мовної комунікації між 

відправником та одержувачем), розглядається з інформативного погляду 

(зображення світу з різним ступенем об’єктивності). Текст служить засобом 

впливу, що має свою структуру. Ця структура залежить від багатьох факторів, 

зокрема від предметного змісту комунікативної мети – задуму. 

До загальних ознак наукових текстів належить : логічність, чіткість, 

точність, послідовність викладу. Головні ознаки наукового стилю: 

інформативність, понятливість і предметність, об’єктивність, логічна 

послідовність, узагальненість, однозначність, точність, лаконічність, 

доказовість, переконливість, аналіз, синтез, аргументація, пояснення 

причиново-наслідкових відношень, висновки. 

Структура наукового тексту – це система одиниць різних рівнів. Одиниця 

найвищого рівня – складне синтаксичне ціле. Переважно в наукових текстах 

використовуються складні синтаксичні цілі з ланцюжковим зв’язком: кожне 

наступне речення доповнює, уточнює, розвиває або заперечує думку, 

висловлену в попередньому. 

2. Для кожного стилю є своя міра, яка визначає співвідношення 

індивідуального, творчого і стандартного. Найбільш суворий, стриманий в 

цьому плані офіційно-діловий стиль, менш регламентований, але достатньо 

канонічний науковий стиль. 
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Художнє мовлення і публіцистика широко використовують нетрадиційні 

засоби. Стандартне, багато разів повторюване, бачене й чуте не справляє 

враження на читача, слухача, глядача. 

Тому роль індивідуального в тексті, який розрахований на вплив, 

особливо велика. У справжнього майстра слова завжди виразний стиль, 

неповторна манера письма, за якими ми безпомилково впізнаємо його з перших 

рядків тексту. 

Визначити особливості індивідуального стилю – значить виділити, 

описати їх на фоні загальноприйнятого, поширеного. При цьому слід 

враховувати світогляд письменника, художній метод його творчості. 

Але для повного опису навіть одного індивідуального стилю необхідно 

проаналізувати цілий корпус авторських текстів. Адже індивідуальний стиль 

будь-якого автора протягом його творчого життя зазнає змін, розвивається, 

збагачується. 

Своєрідність індивідуального стилю виявляється не стільки в побудові 

речень, скільки в побудови прозової строфи, яку можна вважати найменшим 

художнім цілим. 

Індивідуальні стилі є і в публіцистиці. Наприклад, живе мовлення героя 

нарису може супроводжуватися авторськими коментарями, роздумами, 

узагальненнями, своєрідними авторськими відступами, різноманітними за 

стилістичною формою. Це може бути також коментар до однієї фрази або 

навіть слова. Авторський коментар може характеризувати лаконічно і влучно 

манеру оповіді героя. Авторський коментар може розвиватися поступово – 

розширюючись і поглиблюючись. Спочатку це можуть бути короткі репліки, 

зауваження, пояснення, потім авторські відступи набирають сили, набувають 

глибинного характеру, розширюються і займають більше місця в тексті. Далі 

з’являються роздуми і відбувається характерне для публіцистики узагальнення, 

типізація характеру. Авторський коментар, різноманітний за стилістичною 

формою, становить живу душу нарису. 



18 

 

3. Структура наукового тексту: Вступна частина, у якій окреслюють 

проблему, мету і завдання, гіпотези і методи дослідження. Дослідна частина 

тексту описує дослідження і його результати. Висновкова частина тексту 

регламентує висновки і рекомендації для проведення подальших наукових 

досліджень. Мистецтво наукового тексту полягає у тому, щоб не тільки 

рельєфно відобразити окремі його складові, а й інтегрувати їх у цілісність. 

Наукові тексти відповідно до функціонального призначення поділяють на 

такі види: 

1) оглядовий текст – забезпечує наукове обґрунтування предмета 

дослідження, установлює межі цього дослідження, показує ступінь 

невивченості його окремих складових.  

2) методологічний текст – слугує для вмотивування та опису специфіки 

методології проведеного дослідження.  

3) емпірико-фактологічний текст – містить опис фактологічної бази 

дослідження, класифікації й узагальнення фактів у конкретному 

дослідницькому контексті.  

4) теоретичний текст – подає теоретичні аспекти предмета дослідження.   

 

Лекція № 5 

Тема. Термінологічна насиченість як загальна риса мови науки  

План 

1. Термінологічна лексика: типологічна характеристика. Вимоги до 

терміна.  

2. Кодифікація термінології як необхідна умова її успішного 

функціонування. Термінологічні словники. 

3. Професіоналізми: причини появи, особливості функціонування. 

Характерною рисою наукового стилю є його висока насиченість 

термінами. При цьому частка термінів у порівнянні із загальновживаною 

лексикою не однакова в різних жанрах наукової мови. Необхідною умовою 

наукової мови є правильне, логічне визначення понять, що вводяться 
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термінами. Неправильно вживаний або незрозумілий термін може 

дезінформувати читача.  

Термінологічна лексика збагачена іншомовними словами. Звичайно, 

термінологія має обслуговувати потреби того народу, в мові якого створена. 

Але, враховуючи міжнаціональні інтереси, комунікативні функції людей, які 

все більше розвиваються, виникає необхідність у творенні такої термінології. 

Оскільки спільні тенденції в розвитку термінології різних мов переплітаються, 

то поєднання їх в українській мові не порушує їхньої граматичної і фонетичної 

структури. 

Термін – слово або словосполучення, що визначає чітко й однозначно 

окреслене поняття і його співвідношення з іншими поняттями в межах наукової 

сфери. 

Термінологія – 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни 2) сукупність 

термінів певної мови або певної галузі. 

Терміни поділяють на загальнонаукові та вузькоспеціальні  

Загальнонаукові терміни – це звичайні слова, які набули значного поширення, 

найменування предметів, якостей, ознак, дій, явищ, які однаково 

використовуються в побутовій мові, художній літературі, ділових документах 

Вузькоспеціальні терміни – це слова чи словосполучення, які позначають 

поняття, що відображають специфіку конкретної галузі. Для цих термінів 

характерна семантична конкретність, однозначність. 

До основних вимог до терміна відносять: 

 термін повинен бути однозначним у межах цієї системи термінів; 

 точно називати поняття, риси, ознаки означуваного явища; 

 термін завжди повинен бути стилістично нейтральним до тексту; 

 термін не повинен мати синоніми й омоніми (принаймні, у межах 

терміносистеми даної науки). 

2. Кодифікація термінів – це систематизація термінів у словниках, 

довідниках, що орієнтують мовців на правильне їх використання. 
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Сьогодні в Україні видається велика кількість словників з різних галузей 

знань. Це в основному словники таких типів: перекладні, енциклопедично - 

довідкові, тлумачно - перекладні. 

Перекладні словники – найпоширеніший тип сучасних термінологічних 

словників. Серед двомовних термінологічних словників поряд з російсько-

українськими найчастотнішими є англійсько-українські, латинсько-українські 

тощо. Термінологічні словники можуть бути тримовними. 

Енциклопедично-довідкові словники подають пояснення наукових 

понять, а не просто фіксують терміни. Словникова стаття в лексикографічних 

працях такого типу складається з двох частин – назви поняття і його означення 

(дефініції). 

Тлумачно-перекладні словники – це праці змішаного типу, які 

перекладають термін іноземною мовою (або кількома мовами) і подають його 

тлумачення. 

Терміни стають нормативними після ухвал термінологічних нарад і 

конференцій. На цей час в Україні розроблено понад 600 державних стандартів 

(ДСТУ). Через кожні п’ять років їх переглядають і уточнюють. 

Термінологічний стандарт укладають за таким алгоритмом: 

1) систематизація понять певної галузі науки чи техніки; поділ їх на 

категорії (предмети, процеси, якості, величини тощо); розмежування родових та 

видових понять; 

2) підбір усіх термінів галузі, узятої для стандартизації (терміни 

вибирають зі словників різних років видання, статей, підручників, періодики, 

рукописів та ін. джерел); 

3) поділ термінів на групи: а) вузькогалузеві терміни; б) міжгалузеві; в) 

загальнонаукові (загальнотехнічні), – стандартизації повинні підлягати лише 

вузькогалузеві терміни; 

4) вибирання із групи термінів-синонімів нормативного терміна (інші 

терміни подають також, але з позначкою «нерекомендований»); 
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5) підбір еквівалентів англійською, німецькою, французькою, російською 

мовами з відповідних міжнародних стандартів; 

6) формулювання українською мовою означення (дефініції) поняття; 

7) рецензування стандарту фахівцем та мовознавцем. 

3. Професіоналізми – слова й мовленнєві звороти, характерні для мови 

людей певних професій. Професіоналізми виступають як неофіційні (отже, 

експресивно забарвлені) синоніми до термінів.  

Виникають професіоналізми удвох випадках: коли та чи інша 

спеціальність або вид занять не мають розвиненої термінології (це, наприклад, 

полювання, рибальство, різні ігри тощо) або як розмовні неофіційні замінники 

наявних у певній галузі термінів. Остання група велика й досить активно 

поповнюється. Такі професіоналізми, як правило, загальнозрозумілі, а часто й 

загальновживані, проте вони не належать до літературної мови (наприклад, 

пересадка замість трансплантація, вушник замість отоларинголог тощо). 

На відміну від термінів, професіоналізми не мають виразного наукового 

визначення й не становлять цілісної системи. Якщо терміни – це зазвичай 

абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, тому, що детально 

диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою 

діяльності відповідного фаху, для прикладу: слова та словосполуки, притаманні 

мові моряків: камбуз (кухня), ходити в море (плавати). 

 

Лекція № 6 

Тема. Культура читання наукового тексту 

План 

1. Різновиди читання наукового тексту. Рекомендації щодо ефективного 

сприйняття наукового тексту. 

2. Загальноприйняті помітки, що використовуються при опрацюванні 

наукового тексту. 

3. Компресія наукового тексту.  

4.Плагіат і компіляція 
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5. Посилання і цитування як невід’ємні риси наукових праць. Види цитат 

6. Референція, переказ. 

1. Читання наукового тексту часто тлумачать як одну з функцій 

пізнавальної діяльності людини, спрямовану на вилучення наукової інформації 

з друкованих джерел. Виділяють кілька різновидів читання: читання 

переглядове, ознайомлювальне, поглиблене, творче. 

Переглядове читання спрямовується на попереднє ознайомлення з 

книгою: читання, зокрема, анотації, змісту, передмови, окремих |частин тексту і 

виділення ключових слів. 

Ознайомлювальне читання передбачає загальне ознайомлення із  змістом 

тексту, вияв його основної ідеї і проблем. 

Поглиблене читання – це насамперед детальне вивчення наукового 

тексту, його аналіз й оцінка: виписування понять з їх поясненням; перегляд 

відповідних словників; перечитування важких місць у тексті. 

Аналітико-критичне, творче читання спрямовується на установку різного 

типу питань до тексту, сортування наукового матеріалу під певним кутом зору, 

коментарі до фрагментів наукового тексту, його рецензування. 

Візьмемо до уваги поради українського мовознавця Г. Онуфрієнко 

стосовно роботи з науковим текстом: 

- ознайомлюємося з бібліографічним описом тексту; 

- переконуємося, що розуміємо всі слова, терміни, терміносполуки, 

фрази; 

- осмислюємо здобуту інформацію, спираючись на отримані знання і 

досвід; 

- добираємо самостійно приклади, що також ілюструють головні ідеї 

(думки) тексту; 

- перечитуємо найважливіші за змістом фрагменти тексту і ті, що ще не 

зовсім зрозумілі або ж викликають певний сумнів; 

- письмово передаємо основну інформацію наукового тексту. 

2. Загальноприйнятими помітками в науковому тексті є такі: 
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! - повна згода з тим, про що йде мова в тексті; 

? - незгода з автором, сумнів; 

?! - здивування; 

NB - вельми важливо; 

V - важливо; 

~~ - цікаво, може згодитися; 

*- речення, які можна використати в якості цитат; 

Т- термін, визначення терміна в тексті; 

Л - назви праць, які слід знайти і прочитати. 

Використання поміток виховує, структурує внутрішній інтелектуальний 

простір, готує до більш швидкого відображення будь-якої зовнішньої 

інформаційної структури. 

Уміння робити виписки – це вміння вибирати потрібні теоретичні 

положення, статистичні дані тощо, не забуваючи при цьому здійснювати 

посилання на наукове джерело. 

3. Компресія наукового тексту - членування тексту на блоки інформації і 

називання цих блоків, розкриття смислової структури тексту. 

Компресії тексту досягають шляхом використання більш компактних 

конструкцій та опущення надмірних елементів вислову, елементів, які можна 

зрозуміти з контексту та позамовної ситуації. Фахівці використовують поняття  

«компресія" як синонім до поняття  «мовна економія». Під мовною економією 

розуміють прагнення мовця досягнути максимуму комунікативної інтенції за 

мінімальних витрат мовних засобів. Її результатом виступає поява згорнутої 

конструкції зі збереженням обсягу необхідної інформації. 

Різновидами компресії наукового тексту є, зокрема, тези, конспект, 

реферат, анотація. 

4. Поняття плагіат не має точного визначення в законодавчих документах. 

Як правило, плагіат пов’язаний з публікацією чужого твору або його частин під 

своїм ім’ям або створенням твору, що використовує сюжет, задум і інші 
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особливості твору іншого автора. Порушення авторського права, яким є плагіат, 

переслідується за законом.  

Компіляція – це більш коректна форма плагіату, оскільки складається з 

кількох чужих текстів і включає посилання на них, проте не містить ніякого 

авторського вкладу в розробку проблеми. 

Таке запозичення може бути виправдане навчально-популяризаторської 

або просвітницькими цілями компіляторів, в іншому випадку має розглядатися 

як плагіат. Особливим випадком є компіляції в рукописних книгах в ті далекі 

часи, коли не існувало сучасного розуміння авторства. 

Особливо широко поширений плагіат і компіляції в гуманітарній сфері, і 

не тільки серед студентів. Для випускних кваліфікаційних робіт типовими є 

«неосвічені» плагіат і компіляція, тобто студент просто використовує чужу 

працю, навіть на замислюючись про те, що робить наукове злодійство. 

5. Обов’язковим елементом наукової роботи є огляд джерел, за 

допомогою яких з’ясовується стан розробки порушеної проблеми й 

підтверджується необхідність подальшого її розроблення. Для підтвердження 

власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного 

аналізу того чи іншого друкованого твору дослідник наводить цитати. 

Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше 

скорочення наведеного висловлювання може спотворити зміст, закладений 

автором. 

Цитата – це дослівне відтворення фрагменту якогось тексту з 

обов’язковим посиланням на джерело. 

Посилання – це вказівка на джерело інформації, що приводиться у 

приклад (зовнішнє посилання) або запис, що пов’язує між собою частини 

документа – посилання на розділи, малюнки, таблиці, формули, додатки і т. д. 

(внутрішнє посилання). 

Бібліографічне посилання– це бібліографічний опис джерела цитати або 

інформаційного джерела, яке обговорюється в тексті роботи. У студентських 
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наукових роботах бібліографічні посилання являють собою список 

використаних джерел. 

Використання бібліографічних посилань у наукових роботах обов’язкові і 

вживаються в наступних випадках: 

– при цитуванні фрагментів тексту, формул, таблиць, ілюстрацій; 

– при запозиченні положень, формул, таблиць, ілюстрацій і т. п. не у 

вигляді цитати; 

– при перефразуванні, недослівному відтворенні фрагмента чужого 

тексту; 

– при аналізі в тексті змісту інших публікацій; 

– при необхідності посилання читача до інших публікацій, де матеріал, 

який підлягає обговоренню є в більш повному об’ємі. 

Відсутність посилання являє собою порушення авторських прав, а 

неправильно оформлене посилання розглядається як серйозна помилка. На всі 

джерела, наведені в списку використаної літератури, обов’язково повинні бути 

вказівки в тексті статті. 

6. Мета реферування – здійснити аналітико–синтетичне опрацювання 

наукового джерела (статті, монографії), тобто проаналізувати поданий 

документ, його основні положення, факти, результати, висновки. Реферат 

виконує інформаційну і пошукову функції . 

Переказ – це вид роботи з розвитку зв’язного мовлення, який передбачає 

передачу в усній чи письмовій формі прочитаного або прослуханого тексту. 

Умовно до переказів відносять також конспектування прочитаної статті, запис 

прослуханих виступів тощо. Велике значення переказу перш за все у тому, що 

він навчає глибоко розуміти і правильно передавати чужі слова, виробляє 

навички самостійного викладу думок в усній і письмовій формі. 

Лекція № 7 

Тема. Культура ораторського мовлення 

План 

1. Типологія ораторського мовлення. 
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2. Структура ораторського мовлення.  

3. Підготовка висловлення і виступ.  

1. Неоднорідність ораторського мистецтва як одна з найхарактерніших 

його рис.Поділ ораторського мистецтва здійснюється в залежності від сфери 

його вживання: юридичне, академічне, політичне, церковне, суспільно-

побутове.  

Юридичне (або судове) ораторське мистецтво. Його особливості: 

офіційний характер промови; полемічність; спрямованість (до суду); попередня 

обумовленість змісту (справа, яку слухає суд); підсумковий характер промови; 

моральне підґрунтя промови.  

Академічне ораторське мистецтво. Застосовується переважно в шкільній 

(різних рівнів) і науковій аудиторіях. Основними рисами академічного 

ораторського мистецтва є: доказовість, бездоганна логічність, точність 

мислення, наявність чіткої термінології, позбавленої будь-якої двозначності, 

використання наочних та технічних засобів, наявність міжпредметних зв’язків.  

Політичне ораторське мистецтво. Особливостями політичного 

ораторського мистецтва є: ангажованість політичного оратора, підвищена 

ідейність політичної промови, надзвичайно велика відповідальність 

політичного оратора тощо.  

Церковне (християнське) ораторське мистецтво. До основних рис 

церковного ораторського мистецтва належать: узагальнення суспільних, 

особистих інтересів людей; зв’язок Святого Письма з подіями життя; 

обумовленість проблематики, змісту промови церковним календарем; 

необхідність тлумачення Біблії в трьох аспектах (богословському, історичному 

і літературному). 

Суспільно-побутове ораторське мистецтво. До особливостей суспільно-

побутового красномовства належить: панегіричність, ритуальність, 

імпровізаційність, лаконічність, емоційність, наявність прикладів з життя, 

фольклору. Різновиди (або жанри) суспільно-побутового красномовства: 
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ювілейні промови, вітальне слово, застільне слово (тости), надгробне 

(поминальне) слово тощо. 

2. Найпоширенішою структурою мови є структура, що складається з 

вступу, основної частини і висновку. Композиція виступу змінюється в 

залежності від теми, мети, складу аудиторії.  

Публічний виступ обов’язково повинне мати продуману структуру, що 

містить певну послідовність частин. Це необхідно для зручності, як оратора, так 

і слухачів. Оратору зручно переходити від теми до теми, слухачам зручно 

сприймати інформацію, розбиту на частини і запропоновану ним у певній 

послідовності.  

У вступі зазвичай ставиться проблема, повідомляється основна думка; в 

основній частині наводяться аргументи та докази; в ув’язненні підводяться 

підсумки, повторюється головна думка, міститься заклик до аудиторії. 

У вступі розрізняють зачин (мета - підготувати аудиторію до сприйняття, 

змусити слухати, привернути увагу) і зав’язку (мета - пояснити тезу, 

заінтригувати постановкою проблеми, показати актуальність обговорення 

питання).  

Основна частина містить аргументацію тези. 

Висновок може включати нагадування (мета - нагадати основну тезу, 

повернутися до вихідної проблеми), узагальнення (мета - сформулювати 

словами узагальнюючий висновок) і заклик (мета - викликати реакцію 

слухачів).  

Найважливішою вимогою, яким повинна задовольняти будь-яке публічне 

виступ, є наступне: в ньому повинна виявлятися структура (логіка), зрозуміла 

слухачам.  

3. Напершому етапі підготовки промови необхідно визначити мотивацію 

прослуховування її іншими людьми. Бажано, щоб обрана тема пропагувала 

гуманізм, добро, справедливість. Варто обирати актуальну тему. 

Важливе значення має назва теми. Вона повинна бути зрозумілою, чіткою 

і короткою, виражати зміст виступу і зацікавлювати слухачів. Довгі 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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формулювання теми, які містять незнайомі слова, відштовхують слухачів. Не 

слід використовувати надто загальні теми, бо це зобов’язує промовця 

висвітлювати дуже широке коло питань, через що випускаються конкретні 

питання. 

Готуючи виступ автор має визначити його мету. Наявність чіткої мети 

полегшує сприйняття виступу, впливає на формування концепції. 

На другому етапі підготовки виступу автор структурує зібраний матеріал, 

компонує виступ. Цей етап полягає у підготовці викладу предмета та його 

аргументації.  

На етапі словесного оформлення виступу оратор повинен користуватися 

сучасною українською літературною мовою і не вживати ті мовні одиниці, які 

ускладнюють сприйняття, погіршують якість виступу.  

Незалежно від роду і виду виступу, в його структурі виділяють три 

частини: вступ, основну частину, висновок. Зважаючи на особливості публічної 

комунікації, виокремлюють також зачин і кінцівку. Кожна частина має свої 

особливості, які зумовлені специфікою сприйняття мовленнєвого 

повідомлення. 

Структурування виступу є важливим етапом у його підготовці. 

Правильно побудований виступ дасть змогу виконати комунікативні завдання і 

досягти поставленої мети. 

Завершальним етапом підготовки виступу є його виголошення. Основу 

його формують інтонування тексту, паралінгвістичний супровід, техніка 

дихання і техніка мовлення, тобто все те, що, як зазначав Цицерон, дає змогу 

«достойно» виголосити промову. 

 

Лекція № 8 

Тема. Культура дискутивно-полемічного мовлення 

План 

1. Спір: поняття і визначення. Дискусія, полеміка, диспут, дебати.  

2. Спори у Давній Греції.  
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3. Спори у сучасному суспільстві.  

4. Спір як форма організації спілкування людей. Прийоми спору. 

5. Правила ідеальної аргументації. Кодекс аргументатора і кодекс 

опонента. 

Загальним для всіх значень слова спір є наявністю розбіжностей у 

поглядах, відсутність єдиної думки. 

В сучасній науковій, довідковій літературі слово спір служить для 

позначення процесу обміну протилежними думками. Однак єдиного визначення 

даного поняття немає. 

Під спором розуміється всяке зіткнення думок, розбіжності в точках зору 

з якого-небудь питання, предмету, боротьба, за якої кожна зі сторін відстоює 

свою правоту. 

Дискусією називають такий публічний спір, метою якого є з’ясування і 

зіставлення різних точок зору, пошук, виявлення істинної думки, знаходження 

правильного рішення спірного питання. Дискусія вважається ефективним 

засобом переконання, бо її учасники самі приходять до того або іншого 

висновку. 

Учасники дискусії, зіставляючи суперечливі судження, намагаються 

прийти до єдиної думки, знайти загальне рішення, встановити істину. 

Полеміка (грец. Polemikos – войовничий, ворожий) – один з 

найпоширеніших різновидів публічної суперечки, для якої характерні 

протистояння, конфронтація, протиборство сторін; форма протиставлення 

принципово різних думок, ідей, точок зору. 

Диспут (лат. disputar міркувати) – усна публічна суперечка, що 

виявляється в обговоренні наукового чи суспільно важливого питання із 

залученням широкого кола фахівців і зацікавлених осіб. 

Дебати (франц. суперечка) – це суперечки, які виникають при 

обговоренні доповідей, виступів на зборах, засіданнях, конференціях тощо. 

Мета учасника дебатів – переконати інших у тому, що його підхід до 

рішення, проблеми правильний. 
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2. Говорячи про мистецтво суперечки, треба зазначити, що його корені 

сягають глибокої давнини. Теорія та практика суперечок мають цікаву історію 

й давні традиції. Ще античні мислителі звернули увагу на роль і місце 

суперечок у спілкуванні людей. Вони намагалися дослідити різноманітні види 

суперечок, з’ясувати головні правила їхнього проведення, визначити 

притаманні їм помилки та хитрощі. 

Якщо історія, філософія та мистецтво в Стародавній Греції мали одну 

покровительку – музу Кліо, то мистецтво суперечки охороняли дві богині, дві 

Ериди (від eridzo - сперечаюся), яких називали богинями спору. Ерид було дві, 

бо греки відрізняли суперечку  «конструктивну», спрямовану на досягнення 

істини, від суперечки  «конфліктної» метою якої є не з’ясування істини, а 

боротьба із супротивником і перемога в ній – «агоне» (звідси походить і слово 

«агонія» - боротьба зі смертю). 

Відповідно до цього греки навіть термінологічно розрізняли дві моделі 

спору: суперечку заради істини вони називали діалектичною суперечкою, а 

суперечку заради перемоги, агональний спір – еристичною. 

Визнаним майстром діалектичної суперечки в Стародавній Греції 

вважався Сократ (бл. 470-399 рр. до н. е.), який у своїх бесідах за допомогою 

влучно поставлених запитань намагався відшукати істину. Він вносив у 

суперечку етичний момент. Головна тема спору для нього - доброчинність, 

пошук справжньої природи людини. Відповідаючи на запитання, 

співрозмовник Сократа висловлював певну думку з поставленої проблеми, яка 

зіставлялася з фактами, свідченнями та іншими вже доведеними істинами. 

Завдання самого Сократа якраз і полягало в тому, щоб показати суперечність 

думок учасників спору з твердженнями, які вони висловили раніше, і на 

підставі цього спростувати їх. 

3. Суперечка розглядається й як інструмент у боротьбі за місце у 

соціальній ієрархії, й як певна гра, боротьба між інтелектами особистостей і як 

методологія пізнавальної діяльності. Корисним для учасників є свідоме 

ставлення до розуміння сутності суперечки і участі у ній. Суперечку слід 
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розглядати не як хаотичний процес обміну думками, а як форму спілкування з 

визначеними моделями, цілями і засобами. Саме свідомий підхід здатен 

забезпечити високий рівень ефективності суперечки. Вважаємо, що існує 

необхідність звернути увагу на відсутність базової програми формування 

навичок свідомої поведінки в умовах еристичної комунікації у межах сучасної 

системи освіти в Україні. Це призводить до низького рівня культури суперечки 

у суспільстві в цілому. Адже рівень розвитку навичок комунікації є тим 

лакмусовим папірцем, який відображає рівень цивілізованості суспільства. На 

нашу думку, для подолання подібних проблем одним з найефективніших 

шляхів є впровадження відповідних освітніх програм, які б на різних рівнях 

(шкільному, вузівському, самоосвіти) забезпечували особистісний розвиток 

людини. Для формування і розвитку комунікативної культури необхідними є 

знання та навички з логіки, риторики й еристики. 

4. Досвідчені промовці нерідко використовують такі методи: 

- метод контрасту; 

- концентричний; 

- ступеневий; 

- просторовий тощо. 

Вони є ефективними засобами управління мисленням і поведінкою 

аудиторії. 

Коректним засобом суперечки є використання аргументів опонента, 

зокрема наведених ним фактів для спростування його точки зору чи захисту 

своєї тези. 

Ефективними засобами є виведення раптових, несподіваних для опонента 

висновків з його тези чи аргументів, які ставлять його в безвихідь або 

принаймні дезорганізують, змушують розгубитися. 

Іноді до коректних зараховують і засіб, завдяки якому перекладають  

«тягар доведення « на опонента. 

Некоректні засоби багатоманітні, проте всім притаманна така риса: до 

них вдаються з метою видати хибне за істинне, а істинне – за хибне. 
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Звичайно, несвідомі логічні помилки не можна розцінювати як некоректні 

засоби, вони лише свідчать про рівень інтелектуальної культури людини. 

До некоректних засобів суперечки відносять такі три групи хитрощів: 

хитрощі стосовно тези, хитрощі стосовно аргументів і хитрощі стосовно форми 

(демонстрації). 

5. Основні правила агргументації: 

Аргументи мають бути істинними. Це правило безпосередньо пов’язане з 

правилом № 1. Істинність посилок – необхідна, хоча і недостатня умова для 

отримання істинного умовиводу. 

1. Істинність аргументів має бути (за потреби) обґрунтована незалежно від 

істинності тези. Це значить, що у аргументів мають бути власні докази. 

2. Аргументи не повинні бути протилежними один одному – одночасне 

ствердження або спростування є неможливим за законами логіки. 

3. Кожен з аргументів має бути необхідним, а їх сукупність достатньою для 

обґрунтування тези. Іншими словами, у доведенні не повинно бути нічого 

зайвого і нічого випущеного. 

 

Лекція № 9 

Тема. Культура ділового мовлення 

План 

1. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю. 

2. Текстові норми офіційно-ділового стилю. 

3. Мовні норми, динаміка мовних норм офіційно-ділового мовлення.  

4. Усне ділове мовлення. 

1.Офіційно-діловий (діловий) стиль мовлення пов’язаний із 

законодавчою, адміністративно-правової та комерційної сферами діяльності, з 

правовими відносинами громадян, установ, громадян та держави, різних 

держав. Форма суспільної свідомості, що об’єднує названі види діяльності, - це 

право. Загальна мета ділових текстів полягає в регулюванні правових відносин 

кожного типу. При цьому комуніканти постають носіями певних соціальних 
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ролей (громадянин, президент, підприємець, платник податку, власник, голова 

адміністрації, орендар і т.д.), регулювання стосується відносин автора тексту як 

представника певної ділової ролі з представниками взаємопов’язаних ролей, 

причому поширюється на всіх таких представників і на кожного з них. Ділова 

мова, з одного боку, майже завжди носить узагальнений характер і тим те саме 

наукової мови, з іншого - має пряме відношення до життя окремої людини. 

Двоїстість стилю проявляється, зокрема, через неособистого характеру викладу 

в поєднанні з персональною особистою відповідальністю за документ. 

Офіційно-діловий текст, як правило, оформлюється особистим підписом 

відповідальної особи, із зазначенням його офіційного статусу: міністр, глава 

акціонерного товариства, директор фірми, голова зборів і т.п. 

2. Інформація, закріплена в документі, міститься у вихідних даних, у 

текстових компонентах і в нетекстових. Вихідні дані – це реквізити документа, 

серед яких є графічні (державний герб, логотип, зображення державних 

винагород), цифрові (код підприємства, установи, організації; код форми 

документа тощо) й мовні (назва міністерства або відомства, повна назва 

установи, організації або підприємства, назва виду документа, резолюція, дані 

про адресата (кому адресований документ) та адресанта (хто є автором 

документа), опис документальних додатків (якщо вони є) тощо). 

До нетекстових компонентів належать графіки, діаграми, таблиці 

(наприклад, ті, що використовуються в плановій та обліковій документації). 

Проте таблиця може бути й формою подачі тексту: в особовому листку з обліку 

кадрів частина однотипної текстової інформації подається у формі таблиці. 

У текстовому компоненті (тексті) стисло, вичерпно й переконливо 

розкривається суть конкретної справи. Він є основною складовою частиною 

документа. Його підготовка – це найважливіший етап у створенні документа, 

тому що правильно побудований текст, вдалі формулювання визначають 

ефективність впливу документа на читача. 

Крім основного тексту, документ (наприклад, звіт) може містити 

примітки, додатки, покажчики, бібліографію тощо. Сукупність реквізитів 
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документа і його змістово-композиційна схема утворюють форму документа. 

Вибір форми документа залежить від характеру ситуації та мети спілкування. 

Наприклад, у разі потреби звернутися з проханням про щось до певної 

організації (її керівництва) використовують заяву, а за необхідності передати 

повноваження виконувати якісь дії (одержати заробітну плату, поштовий 

переказ тощо) іншій особі складають доручення. 

3. Типове побудова офіційно-ділового тексту виступає в якості рамки, в 

якій пишуть відбувається конкретизація тексту документа – його мовне 

наповнення (сфера дії мовних норм), причому масштаб самостійності пише 

залежить від того, до якого типу тексту-зразка стосується документ. У кожному 

жанрі документа можна виділити ті реквізити, які несуть постійну інформацію і 

припускають просту реальну  «підстановку»: це найменування організації, 

посадової особи, прізвища та ініціалів пише, заголовка документа, підписи, 

дати. Від них принципово відмінні ті реквізити, які несуть змінну – конкретну 

інформацію, що містить виклад суті справи, а інакше кажучи, передбачають 

роботу пише по формулюванню обставин, матеріалу і аргументації справи. Так, 

для рахунку таким «вільним» реквізитом виявляється мотивування суми, що 

підлягає виплаті; для доручення – точне і вичерпне визначення функції; для 

заяви - точне формулювання прохання чи скарги і короткої аргументації. 

В даний час текстові та мовні норми ділового мовлення відчувають тиск з 

боку все ширше розвивається способу складання, зберігання та передачі 

документів за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Має місце 

«автоматизація інформаційних процесів в апараті управління». 

4. Однією з форм сучасної української літературної мови є усне ділове 

мовлення. Під мовленням розуміють процес говоріння, висловлення думки 

вголос, словесне спілкування. На сьогодні сфера застосування усного ділового 

мовлення дуже широка, до того ж різноманітна і стосується майже всієї 

специфіки ділового спілкування. Усний різновид ділового спілкування став 

досить дієвим та ефективним засобом економічної, суспільної, виробничої, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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комерційної та побутової комунікації в усіх царинах людського життя; своїм 

рівнем він органічно почав зливатися з писемним різновидом. 

Як відомо, професійна діяльність правника постійно передбачає його 

взаємодію з громадянами, стосунки з колегами тощо. Інтенсивно розвиваються 

жанрові форми усного ділового спілкування та внутрішньостильові засоби. Усе 

це пов’язане з розширенням їх функціональних можливостей, виникненням 

особливих потреб спілкування на різних етапах. Отже, усне ділове спілкування 

– це засіб контакту людей у процесі виконання ними службових обов’язків, а 

також спосіб спілкування працівників установи чи підприємства з 

відвідувачами в години прийому, з представниками інших установ тощо. 

Зазвичай усне ділове мовлення – це приватне мовлення, бо ведеться між двома 

співрозмовниками, а не перед кількісно невизначеною аудиторією, як, 

наприклад, писемне мовлення. Формально це приватне мовлення, але насправді 

воно не є приватною справою працівника, бо ведеться офіційно, від імені 

установи, яку представляє працівник. 

Усне ділове мовлення існує в таких функціонально і композиційно 

відмінних формах: монолог, діалог, полілог. Діалог і монолог різняться між 

собою ситуацією спілкування, мовними та структурними особливостями, 

внутрішньою стилістичною диференціацією. 

Усне ділове мовлення може відбуватися на рівні як міжособистісного 

спілкування, так і публічного мовлення. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Актуальність і мета навчального курсу «Українська мова для науки, 

аналітичної сфери та управління». 

2. Об’єкт і предмет, завдання навчального курсу. 

3. Зв’язок навчального курсу з іншими навчальними дисциплінами. 

4. Науковий стиль: сфера використання, функції, ознаки, загальні риси.  

5. Основні етапи формування української наукової мови. 

6. Підстилі наукового стилю. 

7. Найтиповіші помилки наукових текстів. 

8. Жанровий склад наукового стилю: типологія. 

9. Стаття як самостійний науковий твір. 

10. Вимоги до наукової статті. 

11. Збірка наукових праць. 

12. Основні вимоги до виконання та оформлення курсової, бакалаврської 

робіт.  

13. Кандидатська, докторська дисертації, автореферат дисертації.  

14. Підручник, посібник, монографія. 

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

16. Анотування і реферування наукових текстів. 

17. Реферат як жанр академічного письма. 

18. Складові реферату. 

19. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. 

20. Принципи укладання наукових текстів.  

21. Ознаки наукових текстів. 

22. Вияв авторської індивідуальності. 

23. Композиція наукових текстів.  

24. Види наукових текстів відповідно до функціонального призначення. 

25. Термінологічна лексика: типологічна характеристика. Вимоги до 

терміна. 
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26. Вимоги до терміна. 

27. Кодифікація термінології як необхідна умова її успішного 

функціонування.  

28. Термінологічні словники. 

29. Професіоналізми: причини появи, особливості функціонування. 

30. Різновиди читання наукового тексту.  

31. Рекомендації щодо ефективного сприйняття наукового тексту. 

32. Загальноприйняті помітки, що використовуються при опрацюванні 

наукового тексту. 

33. Компресія наукового тексту. 

34. Плагіат і компіляція. 

35. Посилання і цитування як невід’ємні риси наукових праць. 

36. Види цитат.  

37. Референція, переказ. 

38. Типологія ораторського мовлення. 

39. Структура ораторського мовлення. 

40. Підготовка висловлення і виступ. 

41. Спір: поняття і визначення.  

42. Дискусія, полеміка, диспут, дебати. 

43. Спори у Давній Греції. 

44. Спори у сучасному суспільстві. 

45. Спір як форма організації спілкування людей. 

46. Прийоми спору. 

47. Правила ідеальної аргументації. 

48. Кодекс аргументатора і кодекс опонента. 

49. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю.  

50. Текстові норми офіційно-ділового стилю. 

51. Мовні норми, динаміка мовних норм офіційно-ділового мовлення.  

52. Усне ділове мовлення. 



38 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни 

«Українська мова для науки, аналітичної сфери та управління» передбачає 

визначення якості його роботи та рівня здобутих протягом навчання умінь і 

знань, яка передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час 

поточного та підсумкового контролю.  

Поточний рейтинг-контроль включає оцінювання в балах роботи на 

лекційних, семінарських і практичних заняттях, факту та якості виконання 

самостійних робіт, виступів на заняттях, виконання письмових та усних 

аудиторних і домашній завдань, а також інших обов’язкових навчальних 

доручень. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й 

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків 

між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок.  

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання 

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і 

групах, самоконтроль тощо. 

Робота на лекціях із застосуванням елементів діалогу, бесіди, дискусії, 

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами. 

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента, 

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів з проблем функціонування 

української мови у професійній сфері тощо. Рівень знань студента з кожної 

теми оцінюється від 0 до 5 балів. 

5 балів – відповідь відповідає рівню компетенції (доскональному або 

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. Відповідь 

відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням 

стильової єдності і виразності.  
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3,4 бали – відповідь відповідає рівню компетенції (базовому або 

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з 

теми. Мовлення ілюструє наявність термінологічної лексики, відповідає 

стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у 

формуванні певних доведень відчутна поверховість. 

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або 

продуктивному. Завдання, поставлені перед студентом, виконані, але не в 

повному обсязі. Спостерігається поверховість знань, відсутня аргументація 

доведень. Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не 

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю, 

виклад загалом зв’язаний, але помітна бідність словника. 

Виконання завдань, залежно від рівня розгляду студентами окремих 

теоретичних положень теорії і практики дисципліни та умінь і навичок їх 

практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів. 

Критеріями оцінювання реферату є: відповідність змісту реферату 

обраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел, 

наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність виконаної 

роботи, стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо оформлення. 

Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу оцінити його від 0 до 

10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті, 

оцінка за реферат може виставлятися як середньоарифметичне оцінок за 

рецензією та за захист реферату. 

За результатами поточного контролю в семестрі, формою підсумкового 

контролю якого є екзамен, студент має можливість отримати до 70 балів. 

  



40 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Богдан С. К. Семантична визначеність вставних одиниць у науковому 

тексті / С. К. Богдан // Українське мовознавство. – К. : Вища школа, 1988. – 

Вип. 15. – С. 124–129.  

2. Вінніков В. А. Пам’ятка молодим вченим з написання наукових праць / 

В. А. Вінніков // Український радіологічний журнал. – 2009. – № 17. – С. 7–9.  

3. Гінзбург М. Д. Десять відомих правил українського ділового та 

наукового стилю, зведені в систему / М. Д. Гінзбург // Стандартизація, 

сертифікація, якість. – 2004. – № 2. – С. 22–28.  

4. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі: монографія / Н. Б. Голуб. – 

Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 400 с.  

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

Городенська // Українська термінологія і сучасність : [зб. наук. праць]. – К. : 

КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С. 11–14.  

6. Єрмоленко С. Я. Науковий стиль / С. Я. Єрмоленко // Українська мова. 

Енциклопедія. – К. : Вид. Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – 

750 с. 

7. Карпіловська Є. Структурні зміни української наукової термінології 

протягом двадцятого сторіччя / Є. Карпіловська, О. Кочерга, Є. Мейнарович // 

Проблеми української термінології. Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2004. 

– № 503. – С. 3–8.  

8. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. 

Структура наукового тексту / А. П. Коваль. – К. : Вид. КДУ, 1970. – 307 с.  

9. Кочерга О. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української 

наукової термінології / О. Кочерга  // Сучасність. – 1994. – № 399– 400. – С. 

173–182. 

10. Олійник О. Риторика : навч. посіб. для студ. вузів. /О.  Олійник. – 

Київ.: Кондор, 2009. – 170 с. 



41 

 

11. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Т. В. Радзієвська ; [НАН 

України ; Інститут української мови ; відп. ред. М. М. Пещак]. – К., 1998. – 194 

с.  

12. Рожанківський Р. Синтаксично-стилістичні вади сучасної фахової 

мови / Р. Рожанківський // Проблеми української термінології. Вісник НУ 

"Львівська політехніка". – 2004. – № 503. – С. 14–20.  

13  Сагач Г. М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації: навч. 

посіб./ Г. М. Сагач. – К.: Зоря, 2003. 

14. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. 

О. Селіванова. – Полтава : Довкілля – К., 2006. – 716 с. 

15. Селігей П. О. Питоме і чуже в термінології: гармонія чи конфлікт / П. 

О. Селігей // Вісник НАН України. – 2007. – № 9. – С. 20–28.  

16. Селігей П. О. Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми / П. О. 

Селігей // Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 48–61.  

17. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібн. / О. 

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

18. Сербенська О. Сучасна українська термінографія і проблеми екології 

мови / О. Сербенська // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2002. – № 453. – 

С. 17–20.  

19. Симоненко Л. Нові підходи до розбудови української наукової 

термінології / Л. Симоненко // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. 

праць. – К. : КНЕУ, 2005. – Вип. VI. – С. 21–26.  

20. Синиця І. А. Діалогічність у науковому тексті / І. А. Синиця // 

Мовознавство. – 2004. – № 2–3. – С. 55–60.  

21. Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної 

мови ХХ ст. / Л. Струганець. – Тернопіль : Астон, 2002. – 352 с.  

22. Тарнавська Т. До проблеми експресивності наукового мовлення / Т. 

Тарнавська // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені 

Т. Шевченка. Серія: Філологічні науки. – Луганськ : Альма-матер, 2001. – № 3. 

– С. 134–140.  



42 

 

23. Українська мова : енциклопедія / НАН України ; Інститут 

мовознавства ім. О. О. Потебні ; Інститут української мови / голова ред. кол. В. 

М. Русанівський. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Вид. «Українська 

енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с. 

24. Цимбал Н. Термін як основа лексичного складу наукового стилю / Н. 

Цимбал // Українська термінологія і сучасність : [зб. наук. праць]. – К., 2005. – 

Вип. VІ. – С. 76–80.  

25. Чепіга І. П. Мовленнєві особливості наукового тексту: текст- 

міркування, текст-доказ / І. П. Чепіга // Лінгвістичні студії. – 2002. – Вип. 10. – 

С. 157–161.  

26. Черемська О. С. Основи творення наукового тексту : конспект лекцій 

для студентів ІV курсу всіх спеціальностей усіх форм навчання / О. С. 

Черемська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 56 с.  

27. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування: навч.посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. 

Чайка.  –   3-те вид., стер., – К. : Вікар, 2003.  

 


