




1. Мета вивчення дисципліни: 
сприяти формуванню в аспірантів системи наукових знань про специфіку українського 

наукового дискурсу; розширити їхні уявлення про мовні засоби наукового викладу та 

принципи побудови різножанрових наукових текстів; розвинути потребу в нормативному 

вживанні засобів наукової мови та професійної комунікації для успішної презентації 

результатів наукової діяльності; привчити аспірантів контролювати власне наукове 

мовлення відповідно до максим ефективного спілкування; удосконалити професійні і 

особистісні якості аспірантів, необхідні для їхньої науково-дослідної та викладацької 

діяльності.  
 

2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану): 
__3_ кредити ЄКТС; _90_год., зокрема: 

 
 Денна/вечірня форма 

навчання 
Заочна форма навчання 
 

лекції 20 год. 6 год. 
семінарські заняття   
практичні заняття     10 год. 4 год. 
консультації –  
самостійна робота    60 год. 80 год. 
 
3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни: 

3.1. Знати: традиційні стильові ознаки української наукової мови, специфічні риси 

писемної та усної форм наукового стилю української літературної мови, основні жанрові 

різновиди наукового стилю, лексичні, граматичні, синтаксичні, орфоепічні норми 

української літературної мови. 
3.2. Вміти: читати і сприймати науковий текст: виділяти головну і другорядну 

інформацію; аналізувати тексти наукового стилю різних жанрів (анотація, тези, стаття, 

рецензія, відгук); працювати з науковою, довідниковою літературою; редагувати текст 

наукової роботи згідно з вимогами наукового стилю, зокрема й з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 
Для успішного освоєння дисципліни аспіранти повинні володіти знаннями в галузі 

лексикології, фразеології, граматики й синтаксису й стилістики сучасної української 

літературної мови. Знання та навички, отримані в результаті вивчення цих курсів, формують 

необхідну базу для опанування курсу «Світоглядні засади формування культури української 

наукової мови» і мають високий ступінь кореляції з ним. 
 
4. Анотація навчальної дисципліни: 
 

Дисципліна «Світоглядні засади формування культури української наукової мови» 
належить до переліку дисциплін загальної підготовки аспіранта. Вона поглиблює базові 

теоретичні знання аспірантів про науковий стиль української мови, природу мовної норми, 
особливості підготовки наукового тексту, необхідні для успішної презентації результатів 

наукової діяльності. Особливу увагу буде звернено на розширення уявлень аспірантів про 

українську наукову мову шляхом формування мовно-комунікативної, мовно-термінологічної, 
дослідницької компетентності, аналізові мовних засобів наукового тексту. Вивчення 

дисципліни має на меті виховати мовний смак і мовне чуття, критичне ставлення до 

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

Курс охоплює один організаційний модуль і три змістовних модулі. У першому 

змістовому модулі «Функційні особливості наукового стилю української мови» аспіранти 

отримують відомості про специфічні комунікативні ознаки наукового стилю, які 




















