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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Кількість кредитів: 4 
Вид занять 

Форма навчання 

Загальна кількість годин:  120 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
1 Лекції: - - 

Семестр: 1 Практичні заняття: 36 12 

Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 2 Семінарські заняття: - - 

самостійна робота: 4 Самостійна робота: 84 108 

Форма підсумкового 

контролю: 
залік Консультації: - - 

Мова навчання: українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП 

кафедри слов'янської філології та журналістики, які безпосередньо проводять заняття, або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою sfj@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Передумови для вивчення дисципліни: 

Препозит: Постпозит 

Вивчення дисципліни «Науковий дискурс 

української мови» спирається на знання 

студентів із курсів «Українська мова за 

професійним спрямуванням», «Філософія». 

 

Курс «Науковий дискурс української мови» 

належить до професійно зорієнтованих 

навчальних дисциплін, вивчення яких 

допоможе глибше опанувати майбутню 

професію, допоможе науково досконало 

висловлюватися українською мовою. 

 

 

Мета вивчення дисципліни: сформувати наукову культуру усного та писемного 

дискурсу української мови.У результатівивченнянавчальної дисципліниаспірантповинен: 

знати:ознакитермінів та особливості їх уживання; розуміння наукового дискурсу; стилі 

української мови; жанри наукового стилі; норми української літературної мови;  

уміти вести розгорнутий монолог з фахової проблематики; володіти науковим дискурсом 

української мови за фахом; виробити власний науковий стиль спілкування й письма; 

виголошувати наукові  тексти українською мовою; здійснювати фаховий аналіз наукового 

тексту українською мовою. 

Підготовка докторів філософії – це розвиток загальних та фахових компетентностей для 

здійснення науково-дослідницької, проєктно-аналітичної і просвітницької діяльності в 

галузі права, а також викладацької роботи.  

Дисципліна спрямована на здобуття компетентностей, необхідних для ініціювання, 

організації та проведення комплексних теоретичних досліджень в галузі права, науково-

дослідної та інноваційної діяльності, оволодіння методологією науково-педагогічної 

роботи, а також проведення власного оригінального наукового дослідження в галузі права, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

 



Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою 

програмою): 

 

ПРН 2 Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями в галузі права і 

нефахівцями результати досліджень, наукову та прикладну проблематику 

права, державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати 

досліджень у провідних наукових виданнях. 

ПРН 4 Планувати та виконувати наукових досліджень в галузі права та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних методів, методик з 

дотриманням норм професійної та академічної етики. 

ПРН 5 Критично аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень і 

доробок інших науковців у контексті всього комплексу сучасних знань 

щодо досліджуваної наукової проблематики 

ПРН 6 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та 

аналізу інформації, зокрема статистичні методи аналізу даних великого 

обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та 

інформаційні системи. 

 

 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення 

дисципліни 

У результаті опанування навчальної дисципліни «Науковий дискурс української 

мови» здобувач вищої освіти повинен володіти такими загальними (ЗК) та спеціальними 

(СК) компетентностями відповідно до Стандарту вищої освіти URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magis tr.pdf 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 

Комунікаці

я 

Відповідальніс

ть і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

 ПРН 1 ПРН 1 ПРН 1 ПРН 1 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

ПРН 2 ПРН 3 ПРН 5 ПРН 6 

ЗК 2. Здатність 

розробляти проєкти та 

управляти ними 

ПРН 2 ПРН 6 ПРН 5 ПРН 2 

ЗК 3. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ПРН 2 ПРН 6 ПРН 4 ПРН 2 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

ФК 1.Здатність 

здійснювати наукову 

діяльність. Планувати та 

виконувати оригінальні 

дослідження, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання у 

галузі права, всесвітньої 

історії, історії України та 

історії Криму, як 

ПРН 4 ПРН 2 ПРН 5 ПРН 6 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magis%20tr.pdf


складової загальної  

історії, філософії науки 

та новітніх 

інформаційно-

комунікативних 

технологій для 

досягнення наукових 

результатів, які 

створюють нові знання у 

галузі права та суміжних 

галузей. 

ФК 2. Здатність 

обґрунтовувати та 

захищати методологію 

наукового пізнання, 

результати досліджень, 

проєкти. Використання 

сучасних та ефективних 

методик та засобів їх 

досліджень у самостійній 

науково-дослідній 

діяльності. 

ПРН 5 ПРН 4 ПРН 2 ПРН 6 

ФК 6. Здатність 

застосовувати новітні 

технології та інші 

ресурси у науковій та 

навчальній діяльності. 

Здатність ініціювати, 

розробляти та 

реалізовувати 

комплексні інноваційні 

наукові проєкти. 

Узагальнення інформації 

та уміння презентувати її 

з акцентами критичної 

оцінки ряду варіантів 

ПРН 4 ПРН 2 ПРН 6 ПРН 5 

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

1.  Лексичний вимір наукового дискурсу української мови. 

Тема 1. Лексичні особливості усного й писемного наукового дискурсу. 

Українська мова в системі наукового дискурсу.Стилісучасноїукраїнськоїмови. 

Жанри наукового стилю. Лінгвоцид в Україні. Терміни та їхмісце у науковомумовленні. 

Професійна лексика.  

Тема 2.Типові лексичні помилки наукового дискурсу. 



Типові лексичні помилки наукового дискурсу. Лексичні особливості усного й 

писемного наукового дискурсу. Уживаннявеликоїлітери в офіційних документах.  

2.  Морфологічний вимір наукового дискурсу української мови. 

Тема 1. Особливості вживання дієслівних форм в науковому дискурсі. 

Нормиукраїнськоїлітературноїмови.Ознакикультуримови. Типові помилки 

вживання граматичних форм у науковому дискурсі. Уживання дієслів, дієприслівників у 

науковому дискурсі. Правопис і відмінюванняпрізвищ та імен по батькові. 

Відмінюваннячислівників. 

Тема 2. Особливості вживання прийменників в науковому дискурсі. 

Мовленнєво-етикетнівимоги до наукового 

дискурсу.Граматичніособливостівживанняприйменників по, в, у, на. 

3. Синтаксичний вимірнаукового дискурсу української мови 

Тема 1. Синтаксичні конструкції в науковому дискурсі. 

Поняття про академічну риторику.Поняття про усний науковий дискурс. 

Основнівидипублічногомовлення. Наукова дискусія.  

Тема 2. Особливості вживання сполучників у складнопідрядних реченнях. 

Синтаксичні вимоги до наукового тексту. Культура усного академічного дискурсу.  

 

 

3. Структура навчальної дисципліни  

(тематичний план)  

 

ДЕННА ФОРМА 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 

л п/
ла
б. 

се
м. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 

Розділ 1. Лексичний вимір наукового дискурсу 
української мови 

     

Тема 1.      

Тема 2.       

Разом за розділом 1      

Розділ 2. Морфологічний вимірнаукового 
дискурсу української мови 

     

 
Тема 1.  

     

Тема 2.      



Разом за розділом 2 

Розділ 3. Синтаксичний вимірнаукового дискурсу 
української мови  

     

Тема 1.       

Тема 2.       

Разом за розділом 3      

 

Усього годин 120  36  84 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 

л п/
ла
б. 

се
м. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 

Розділ 1. Лексичний вимір наукового дискурсу 
української мови 

     

Тема 1. Лексичні особливості усного й писемного 

наукового дискурсу 

  2  20 

Тема 2. Типові лексичні помилки наукового дискурсу   2  20 

Разом за розділом 1   4  40 

 

Розділ 2. Морфологічний вимірнаукового дискурсу 
української мови 

     

Тема 1. Особливості вживання дієслівних форм в 

науковому дискурсі 

  2  20 

Тема 2. Особливості вживання прийменників в 
науковому дискурсі 

  2  20 

Разом за розділом 2   4  40 

Розділ 3. Синтаксичний вимірнаукового дискурсу 
української мови 

     

Тема 1. Синтаксичні конструкції в науковому 
дискурсі 

  1  14 

Тема 2. Особливості вживання сполучників у 
складнопідрядних реченнях 

  1  14 

Разом за розділом 3   2  28 

Залік   2   

Усього годин 120  12  108 

 

4. Організація самостійної роботи студентів 

 

 



4.1. Підготовка до семінарських та практичних (лабораторних) занять.Здобувачі 

вищої освіти відповідно до визначеного планів практичних занять готують теоретичний 

матеріал, користуючись зазначеними джерелами основної та додаткової літератури. 

Формування теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання кейсів та 

обговорюється їх вирішення на заняттях. 

 

 

60 балів (по 10 б. за кожне практичне) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Балів 

 1. Лексичний вимір наукового дискурсу української мови  

1 Тема 1. Лексичні особливості усного й писемного наукового 

дискурсу 

10 

2 Тема 2. Типові лексичні помилки наукового дискурсу 10 

 2. Морфологічний вимір наукового дискурсу української мови  

3 Тема 1. Особливості вживання дієслівних форм в науковому 

дискурсі 

10 

4 Тема 2. Особливості вживання прийменників в науковому 

дискурсі 

10 

 3. Синтаксичний вимір наукового дискурсу української мови  

6 Тема 1. Синтаксичні конструкції в науковому дискурсі 10 

7 Тема 2. Особливості вживання сполучників у складнопідрядних 

реченнях 

10 

 Разом  60 

 

 

4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань 

визначаються викладачем. 

 

4.3. Індивідуальні завдання  - 40 б. 

 

1. Підготувати рецензію на дисертацію / відгук про автореферат (20 б.).  

2. Підготувати й виголосити наукову промову за темою своєї дисертації (20б.). 

 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю 

1. Українська мова в системі наукового дискурсу. 

2. Стилісучасноїукраїнськоїмови. 

3. Лінгвоцид в Україні.  

4. Поняття про академічну риторику. 

5. Поняття про усний науковий дискурс. 

6. Поняття про науковий текст. 

7. Основнівидипублічногонаукового мовлення. Наукова промова. 

8. Основнівидипублічногомовлення. Наукова дискусія.  

9. Культура усного академічного дискурсу. 

10. Нормиукраїнськоїлітературноїмови. 

11. Ознакикультуримови. 

12. Етикетнінормисучасноїділовоїлюдини. 

13. Вимоги до наукового тексту. 

14. Типові лексичні помилки наукового дискурсу. 



15. Лексичні особливості усного й писемного наукового дискурсу. 

16.  Типові помилки уживання іменників в науковому дискурсі. 

17. Особливості вживання дієслівних форм в науковому дискурсі. 

18. Вимоги до оформлення наукової літератури. 

19. Особливості вживання прийменників в науковому дискурсі. 

20. Синтаксичні конструкції в науковому дискурсі. 

21. Особливості вживання сполучників у складнопідрядних реченнях. 

22. Мовленнєво-етикетнівимоги до наукового дискурсу. 

23. Вживаннявеликоїлітери в офіційних документах. 

24. Відмінюваннячислівників. 

25. Правопис і відмінюванняпрізвищ та імен по батькові. 

26. Терміни та їхмісце у науковомумовленні. Професійна лексика. 

27. Граматичніособливостівживанняприйменників по, в, у, на. 

 

 

 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

 

5.1. Політика курсу 

 

Курс «Науковий дискурс української мови» передбачає відвідування практичних 

занять з метою оволодіння основними теоретичними знаннями, виконання самостійної та 

індивідуальної роботи. Практичний здобуток аспіранта буде оцінено відповідно до П.4 з 

урахуванням самостійності виконання завдань, академічної доброчесності.  

 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

 

Підсумковий бал буде сформовано за такими критеріями : 1. Робота на практичних 

заняттях (6 практичних - по 10 балів за кожне), разом – 60 б. 2. Самостійна та 

індивідуальна робота (40 балів). Разом – 100 б.  

 До заліку будуть допущені ті аспіранти, які набрали 38 б. (робота на практичних 

заняттях, самостійна, індивідуальна робота). Решту балів аспірант може добрати на 

підсумковому контролі (залік), відповівши на два теоретичних питання (із переліку питань 

до заліку), кожне з яких може бути оцінене максимально на 15 б.  

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

80-89 добре B вище середнього рівня 

75-79 добре C загалом хороша робота 

66-74 задовільно D непогано 

60-65 задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 

 



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (за потребою) 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 
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К.: Право, 2001. – 47 с.  
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Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. "Мова інфо": http://www.mova.info/ 

3. Словники на mova.info: http://www.mova.info/Page.aspx?l1=61 

4. Український лінгвістичний портал: http://ulif.org.ua 

5. LingvoOnline – безкоштовний онлайн-словник. Російсько-

англійський, українсько-англійський, тлумачний український словник та інші 

словники безкоштовно: http://www.lingvo.ua/uk 

6. Словник іншомовних слів: http://www.pcdigest.net/ures/book/sis.shtml 

7. Українська Вікіпедія. Вільна енциклопедія: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_стаття 

8. Донецький лінгвістичний портал: http://www.mova.dn.ua/ 

9. Я розмовляю українською. Антисуржик: http://www.arkas-

proswita.iatp.org.ua/ 

10. Українські онлайнові словники. Лінгвістичні мовні ресурси та 

розваги: http://lingresua.tripod.com/ 

11. Українські неологізми: http://words.volyn.net/ 

12. Електронна бібліотека "Чтиво": www.chtyvo.org.ua 

13. Лінгвістична література на linguists.narod.ru: 

http://linguists.narod.ru/downloads1.html 

14. Російсько-українські словники: "Російсько-український академічний 

словник" (1924-1933) за редакцією акад. А.Е. Кримського та акад. С.О. Єфремова; 

О.Ізюмов. Російсько-український словник (літери А–Ж, Р–Я, 1926, 1930);  В. 

Підмогильний, Є. Плужник.  Російсько-український фразеологічний словник 

(1928); Російсько-український словник технічної термінології (І.Шелудько, 

Т.Садовський, 1928); Російсько-український словник ділової мови (М. Дорошенко, 

М.Станиславський, В. Страшкевич, 1930); Російсько-український словник 

правничої мови (В. І. Войткевич-Павлович, Г. Д. Вовкушівський та інші, 1926); 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.mova.info/
http://www.mova.info/Page.aspx?l1=61
http://ulif.org.ua/
http://www.lingvo.ua/uk
http://www.pcdigest.net/ures/book/sis.shtml
http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_стаття
http://www.mova.dn.ua/
http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua/
http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua/
http://lingresua.tripod.com/
http://words.volyn.net/
http://www.chtyvo.org.ua/
http://linguists.narod.ru/downloads1.html


Російсько-український словник сталих виразів (І.О.Вирган, М.М.Пилинська, 1959): 

http://r2u.org.ua/ 

15. Онлайн словники та онлайн перекладачі:  

http://www.unika.in.ua/ua/dic_ua.php 

16. Короткий словник лінгвістичних та перекладацьких термінів (Бик 

І.С.):     http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/glossary.htm 

17. Бібліотека "Віртуальна Русь". Розділ "Мовознавство": 

http://ruthenia.info/text/lang/index_all.htm 

18. Бібліотека  "Ізборник". Наукові праці з мовознавства: 

http://litopys.org.ua/links/inmovozn.htm 

19. Лінгвістичний форум: http://lingvoforum.net/ 

20. Сайт Лінґвістичного музею Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка: http://www.langs.com.ua/ 

21. Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ імені Тараса 

Шевченка: http://journlib.univ.kiev.ua/ 

22. Персональний сайт доцента, кандидата філологічних наук Ситар 

Ганни Василівни: http://mova.interdon.net/3.html 

23. Словники он-лайн  (100 видатних українців; Неправильно - 

правильно [Волощак М.]; Орфографічний словник української мови;  Російсько-

український словник сталих виразів; Словник синонімів української мови; Словник 

фразеологічних синонімів та ін.): http://www.rozum.org.ua/ 

24. Вільна бібліотека, підручники та навчальні посібники для 

закачування: http://freelib.in.ua/load/78-1-2 

25. Навчальний посібник О. Пономаріва «Культура слова: 

мовностилістичні поради» http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/peredmova 

26. Словник української мови (в 11 томах): онлайнова версія: 

http://sum.in.ua/ 

 

 

 

 

Доповнення та зміни, внесені до робочої програми 
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