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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Практичне заняття № 1-2 – 4 год. 

План 

1. Мова як вагоме знаряддя професійної діяльності юриста-правоохоронця. 

2. Стилістична система мови. 

3. Становлення та розвиток наукового стилю в Україні. 

4. Вклад науковців у розбудову наукового стилю української мови. 

5. Джерела української науки. 

6. Методи дослідження, що об’єднують мову та право. 

7. Мовні особливості наукового стилю (лексичний, граматичний 

(морфологічний, синтаксичний), структурний рівні).  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: проблему 

текстуальності права; ідентифікуючі ознаки мовлення. Для освоєння матеріалу 

варто вміти здійснювати текстологічний аналіз наукової літератури. 
Рекомендована література до Теми 1:  
1. Балтаджи П. М. Мова правових актів: реалії та перспективи // Віче. – 

2007. – № 18. – С.39-40. 
2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // 

Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – № 3. – ст. 25. 
  3. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. 

Структура наукового тексту. – К., 1970. 

  4. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

 5. Костенко Л. Мовні аспекти юриспруденції // Юридичний журнал. – 

2006. – № 2. – С.132-134. 

  6. Мова юридичного фаху в науково-дослідній діяльності: Програма 

спеціального курсу для слухачів магістратури / Укл. Онуфрієнко Г. С. – 

Запоріжжя, 2002. 

 7. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навчальний 

посібник з алґоритмічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392 с. 

  8. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 

  9. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – 

К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 240 с. 
 

ТЕМА 2. МОВНИЙ ЕТИКЕТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

Практичне заняття № 3-4 – 4 год. 

План 

1. Значення мовного етикету у комунікації науковців. 

2. Етикетні вирази науковців у різних видах діяльності. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: ідентифікуючі 
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ознаки наукового мовлення; стилістичну диференціацію мовних явищ; 

організаційну систему мови, закономірність її використання в юридичній 

справі; основи наукової комунікації в писемній та усній формах. Для освоєння 

матеріалу варто вміти: вільно володіти українською мовою; культивувати 

український науковий мовленнєвий етикет; здійснювати текстологічний аналіз 

наукової літератури та наукових текстів. 
Рекомендована література до Теми 2:  
1. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. 

Структура наукового тексту. – К., 1970. 

2. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

3. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

4. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 
 

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НАУКОВОГО ТЕКСТУ 

Практичне заняття № 5-8 – 8 год. 

План 

1. Модель наукового тексту. 

2. Мовні формули й оформлення. 

3. Правильне застосування іншомовних слів у науковому стилі.  

4. Виділення в наукових текстах ключових слів. 

5. Типи мовлення (розповідь, опис, роздум). 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: проблему 

текстуальності права; організаційну систему мови, закономірність її 

використання в правовій справі; поняття норми як основи сучасної української 

літературної мови; стилістичну диференціацію мовних явищ; ідентифікуючі 

ознаки мовлення. Для освоєння матеріалу варто вміти здійснювати 

текстологічний аналіз наукової літератури; володіти технікою вибору слова для 

використання при написанні наукових робіт. 
Рекомендована література до Теми 3:  
1. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. 

Структура наукового тексту. – К., 1970. 

2. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

3. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

4. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 

ТЕМА 4. АНОТУВАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Практичне заняття №  9-10 – 4 год. 

План 
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1. Узагальнення та «згортання» інформації наукового джерела до рівня плану 

(питального, тезового, номінативного). 

2. Конспектування друкованого джерела наукової інформації. 

3. Конспектування наукової інформації, що сприймається на слух. 

4. Анотація: мовні особливості. 

5. Науковий реферат статті: мовні особливості. 

6. Автореферат: мовні особливості. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: ідентифікуючі 

ознаки наукового мовлення; стилістичну диференціацію мовних явищ; 

проблему текстуальності права; основні правила оформлення наукових робіт; 

особливості морфології й синтаксису наукового стилю. Для освоєння матеріалу 

варто вміти: вільно володіти українською мовою; добирати слова у 

відповідності до вимог стилю при написанні наукових робіт; дотримуватись 

основ оформлення наукових робіт, послідовності й точності викладу думок у 

наукових текстах (усних та писемних); опановувати технології роботи із 

сучасним українським науковим текстом та трансформувати, набуті ними 

знання, в уміння аналітико-синтетичної переробки тексту-оригіналу, що сприяє 

в подальшому написанню власних наукових текстів; створювати професійні 

наукові тексти. 
Рекомендована література до Теми 4:  
1. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. 

Структура наукового тексту. – К., 1970. 

2. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

3. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

4. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВИ НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ 

Практичне заняття №  11-12 – 4 год. 

План 

1. Наукова література як основне джерело фахових знань. 

2. Оформлення посилань і цитат. 

3. Використання бібліографічних посилань у наукових працях.  

4. Оформлення списку літератури та джерел. 

5. Синтаксична особливість писемного наукового стилю: прямий і непрямий 

порядок слів,  особливості функціонування членів речення.  

6. Використання дієприслівникових, дієприкметникових зворотів у науковому 

стилі.  

7. Узгодження як вид підрядного зв’язку. Узгодження присудка і підмета для 

правильного оформлення висловлювання.  

8. Керування – один із способів поєднання слів. Складні випадки керування. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: ідентифікуючі 
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ознаки наукового мовлення; стилістичну диференціацію мовних явищ; 

проблему текстуальності права; основні правила оформлення наукових робіт; 

особливості морфології й синтаксису наукового стилю. Для освоєння матеріалу 

варто вміти: вільно володіти українською мовою; добирати слова у 

відповідності до вимог стилю при написанні наукових робіт; дотримуватись 

основ оформлення наукових робіт, послідовності й точності викладу думок у 

наукових текстах (усних та писемних); опановувати технології роботи із 

сучасним українським науковим текстом та трансформувати, набуті ними 

знання, в уміння аналітико-синтетичної переробки тексту-оригіналу, що сприяє 

в подальшому написанню власних наукових текстів; створювати професійні 

наукові тексти. 
Рекомендована література до Теми 5:  
1. Бурков В. Н. Параметры цитируемости научных публикаций в 

наукометрических базах данных / В. Н. Бурков, А. А. Белощицкий, 

В. Д. Гогунский // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 15. – 

С. 134-139.  

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

Структура наукового тексту. – К., 1970. 

3. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

4. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

5. Кулинкович Т.О. Основы научного цитирования: метод. пособие для 

студентов  и магистрантов, обучающихся  по  спец. 1–23 01 04  «Психология» / 

Т. О. Кулинкович. – Минск: БГУ, 2010. – 58 с. 

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

посібник з алґоритмічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392 с. 

7. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 

 

ТЕМА 6. ТЕРМІН ЯК ЗМІСТОВЕ ЯДРО НАУКОВОЇ ПРАЦІ 

Практичне заняття №  13-14 – 4 год. 

План 

1. Термін і термінологія. Термінологія як лексико-семантичне ядро фахової 

літератури. Відмежування терміна і нетерміна.  

2. Загальнонаукові і міжнаукові терміни (специфічна лексика), 

загальновживані слова (неспецифічна лексика). Визначення точного і 

приблизного значень термінів за їх компонентами.   

3. Загальна характеристика юридичної термінології. Стратифікація юридичної 

термінології.  

4. Структурний діапазон юридичних термінів: терміни-слова, терміни-

словосполучення, терміни-абревіатури, терміни-речення.  

5. Способи термінотворення. Активні та продуктивні типи сучасного 

юридичного термінотворення.  
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6. Мовні норми у правничій термінології на матеріалі як автохтонної, так і 

іншомовної за походженням термінолексики.  

7. Історичні корені правничої термінолексики. Сподвижники термінологічної 

справи І. Верхратський, І. Франко, І. Огієнко та ін.  

8. Роль М. Драгоманова і М. Грушевського у розвитку правової термінології. 

Перші спроби наукових праць українською мовою на поч. 50-х років ХІХ ст. у 

Західній Україні.  

9.  20-30 рр. ХХ ст. у розвитку україномовної термінології.  Російсько-

українські галузеві словники 50-70-х років ХХ ст.  

10. Сучасний стан та проблеми української правничої термінології. Діяльність 

Інституту української наукової мови в розвитку національної термінології 

права.   

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: специфіку сучасної 

української юридичної терміносистеми; проблему текстуальності права; 

особливості морфології й синтаксису  наукового стилю. Для освоєння матеріалу 

варто вміти: вільно володіти українською мовою; добирати слова у 

відповідності до вимог стилю при написанні наукових робіт; вміти вмотивовано 

визначити поняттєвий апарат дисципліни; створювати професійні наукові 

тексти. 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Гінзбург М. Нотатки термінолога: поняттєва різниця між 

прикметниками «кримінальний» та «карний» // Юридичний журнал: правове 

видання. – 2007. – № 1. – С.71-75. 

2. Грозян Н.Ф. Злочинна й кримінально не карана (непротиправна) 

аморальна поведінка людини у фразеологічному вираженні // Право і 

лінгвістика: Матеріали конференції. – Ч. 2. – Сімферополь, 2003. – С.50-55. 

3. Демченко В. М. Частотний аспект аналізу юридичних текстів // 

Проблеми культури професійної мови фахівця: Матеріали V всеукраїнської 

науково-методичної конференції (25-26 січня 2005 р.) – Донецьк, 2005. – С.44-

48. 

4. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

5. Прадід Ю. Ф. Зміст понять та значення термінів закон і законодавство в 

сучасній юридичній науці // Актуальні проблеми вдосконалення чинного 

законодавства України: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2001. – 

Вип.7. – С.29-34. 

6. Тростюк З.А. Лінгвістичне тлумачення кримінально-правових норм // 

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених – 2004. – 

№ 5. – С.186-194.  

7. Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць / Відп. ред. 

Л. О. Симоненко. – К. – 1998; 2001; 2005.  

8. Юридичний словник-довідник /За ред. академіка НАН України 

Ю. С. Шемшученка. – К., 1996. 

9. Юридичні терміни: Тлумачний словник / за ред. проф. Гончаренка В.Г. 

– К., 2003. 
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ТЕМА 7. ТЕЗИ ЯК ЖАНР НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ 

Практичне заняття №  15-16 – 6 год. 

План 

7. Тези як жанр наукового мовлення. 

8. Види тез: відбір автором цитат із першоджерела; формулювання основних 

положень статті чи розділу книги власними словами. 

9. Специфіка побудови тексту тез. 

10. Мовні особливості оформлення тез. 

11. Тези доповіді. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: ідентифікуючі 

ознаки наукового мовлення; стилістичну диференціацію мовних явищ; 

проблему текстуальності права; основні правила оформлення наукових робіт; 

особливості морфології й синтаксису наукового стилю. Для освоєння матеріалу 

варто вміти: вільно володіти українською мовою; добирати слова у 

відповідності до вимог стилю при написанні наукових робіт; дотримуватись 

основ оформлення наукових робіт, послідовності й точності викладу думок у 

наукових текстах (усних та писемних); опановувати технології роботи із 

сучасним українським науковим текстом та трансформувати, набуті ними 

знання, в уміння аналітико-синтетичної переробки тексту-оригіналу, що сприяє 

в подальшому написанню власних наукових текстів; створювати професійні 

наукові тексти. 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

2. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

 3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навчальний 

посібник з алґоритмічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392 с. 

4. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 

 

 

 

 

ТЕМА 8. НАУКОВІ СТАТТІ: ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ 

Практичне заняття № 18-21 – 8 год. 

План 

1. Стаття як результат мисленнєвого процесу. 

2. Підготовка та написання нефахової статті в українських збірниках наукових 

праць, періодичних виданнях.  

3. Висвітлення причиново-наслідкових зв’язків між частинами інформації. 

4. Вимоги ВАК до наукової статті опублікованої у фаховому виданні: мовні 

особливості. 
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5. Підготовка та написання наукової статті у закордонних виданнях: мовні 

особливості. Характеристика видань СКОПУС.  

6. Стаття як окремий розділ словника. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: ідентифікуючі 

ознаки наукового мовлення; стилістичну диференціацію мовних явищ; 

проблему текстуальності права; основні правила оформлення наукових робіт; 

особливості морфології й синтаксису наукового стилю. Для освоєння матеріалу 

варто вміти: вільно володіти українською мовою; добирати слова у 

відповідності до вимог стилю при написанні наукових робіт; дотримуватись 

основ оформлення наукових робіт, послідовності й точності викладу думок у 

наукових текстах (усних та писемних); опановувати технології роботи із 

сучасним українським науковим текстом та трансформувати, набуті ними 

знання, в уміння аналітико-синтетичної переробки тексту-оригіналу, що сприяє 

в подальшому написанню власних наукових текстів; створювати професійні 

наукові тексти. 

Рекомендована література до Теми 8:  
1. Базовий пошук за автором без передплати Scopus – Scopus Author 

Preview. URL: http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url.  

2. Как написать и опубликовать статьи в зарубежных научных журналах 

http://russian-science.info/kommercheskie-uslugi/kak-napisat-i-opublikovat-stati-v- 

zarubezhnyx-nauchnyx-zhurnalax. Как опубликовать научную статью в западном 

журнале? http://trv-science.ru/ 2012/05/08/kak-opublikovat-nauchnuyu-statyu-v-

zapadnom-zhurnale/. 

3. Кириллова О. В. О системе включения журналов в БД Scopus: 

основные требования и порядок представления. URL: 

http://health.elsevier.ru/electronic/ scopus_ins_journals.  

4. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

5. Оборський Г.О., Гогунський В.Д., Волобоєв В.А. Scopus: достовірність 

даних за запитами щодо числа публікацій університетів // Інформаційні 

технології в освіті, науці та виробництві. – 2014. – Вип. 2(7). – С.179-190. 

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

посібник з алґоритмічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392 с. 

7. Перелік всіх назв журналів, що індексуються в SCOPUS. URL: 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview. Читати у форматі 

pdf.  

8. Українські журнали у SCOPUS. URL: 

http://panbibliotekar.blogspot.com/2012/04/scopus.html. 

9. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с. 

10. Яковенко В.А. Scopus: поиск информации о публикациях ученых 

Одесского национального политехнического университета / В.А. Яковенко, 

А.А. Негри, Ю.С. Борчанова // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів: 

наук.-метод. семінар. – № 8. – Одеса: Наука і техніка, 2014. – С. 67-77.  

http://trv-science.ru/
http://health.elsevier.ru/electronic/
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://panbibliotekar.blogspot.com/2012/
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ТЕМА 9. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ  

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Практичне заняття № 22-25 – 8 год. 

План 

1. Дисертаційне дослідження: специфіка побудови тексту.  

2. Лексичне наповнення дисертації. 

3. Морфологічні норми сучасної української літературної мови в науковому 

стилі. 

4. Причини появи помилок у використанні граматичних форм самостійних 

частин мови. 

5. Причини появи помилок у використанні граматичних форм службових 

частин мови. 

6. Синтаксичні форми висловлювання в науковому стилі.  

7. Документи, які характеризують друковану наукову працю: рецензія, відгук. 

Своєрідність добору мовних засобів.  

8. Стиль писемної наукової мови – безособовий монолог. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: ідентифікуючі 

ознаки наукового мовлення; стилістичну диференціацію мовних явищ; 

проблему текстуальності права; основні правила оформлення наукових робіт; 

особливості морфології й синтаксису наукового стилю. Для освоєння матеріалу 

варто вміти: вільно володіти українською мовою; добирати слова у 

відповідності до вимог стилю при написанні наукових робіт; дотримуватись 

основ оформлення наукових робіт, послідовності й точності викладу думок у 

наукових текстах (усних та писемних); опановувати технології роботи із 

сучасним українським науковим текстом та трансформувати, набуті ними 

знання, в уміння аналітико-синтетичної переробки тексту-оригіналу, що сприяє 

в подальшому написанню власних наукових текстів; створювати професійні 

наукові тексти. 

Рекомендована література до Теми 9:  
1. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

  2. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

 3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навчальний 

посібник з алґоритмічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392 с. 

  4. Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник. – 

2-ге видання. – К.: Арістей, 2005. – 232 с. 

 

ТЕМА 10. МОНОГРАФІЯ ЯК ВИД НАУКОВОЇ ПРАЦІ 

Практичне заняття № 26-28 – 6 год. 

План 

1. Монографія та її типи. 

2. Вимоги до викладу матеріалу в розділах монографії. 
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3. Мовне оформлення монографічного тексту. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: ідентифікуючі 

ознаки наукового мовлення; стилістичну диференціацію мовних явищ; 

проблему текстуальності права; основні правила оформлення наукових робіт; 

особливості морфології й синтаксису наукового стилю. Для освоєння матеріалу 

варто вміти: вільно володіти українською мовою; добирати слова у 

відповідності до вимог стилю при написанні наукових робіт; дотримуватись 

основ оформлення наукових робіт, послідовності й точності викладу думок у 

наукових текстах (усних та писемних); опановувати технології роботи із 

сучасним українським науковим текстом та трансформувати, набуті ними 

знання, в уміння аналітико-синтетичної переробки тексту-оригіналу, що сприяє 

в подальшому написанню власних наукових текстів; створювати професійні 

наукові тексти. 

Рекомендована література до Теми 10:  
1. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

  2. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

 3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навчальний 

посібник з алґоритмічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392 с. 

 

ТЕМА 11. ПОБУДОВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ:  

МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

Практичне заняття № 29-30 – 4 год. 

План 

1. Підготовка та написання наукової доповіді. 

2. Доповіді: звітні, поточні, на наукові теми. 

3. Методи написання доповіді.  

4. Підготовка до участі у науковій дискусії, полеміці. 

5. Мовне оформлення матеріалу. Синтаксичні форми висловлювання в 

науковому стилі. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: здобувачу необхідно знати: ідентифікуючі 

ознаки наукового мовлення; стилістичну диференціацію мовних явищ; 

проблему текстуальності права; основні правила оформлення наукових робіт; 

особливості морфології й синтаксису наукового стилю. Для освоєння матеріалу 

варто вміти: вільно володіти українською мовою; добирати слова у 

відповідності до вимог стилю при написанні наукових робіт; дотримуватись 

основ оформлення наукових робіт, послідовності й точності викладу думок у 

наукових текстах (усних та писемних); опановувати технології роботи із 

сучасним українським науковим текстом та трансформувати, набуті ними 

знання, в уміння аналітико-синтетичної переробки тексту-оригіналу, що сприяє 

в подальшому написанню власних наукових текстів; створювати професійні 

наукові тексти. 
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Рекомендована література до Теми 11:  
1. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукового дослідження: 

Навчальний посібник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004. – 208 с. 

  2. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 

 3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навчальний 

посібник з алґоритмічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 392 с. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

(Залік) 

 

1.Анотація – реквізити, особливість побудови тексту, своєрідність добору 

мовних засобів. 

2. Акцентологічна компетенція. 

3.Термінографія як розділ мовознавства. Типи й функції фахових словників.  

4.Особливості вживання й перекладу прийменниково-іменникових конструкцій 

у науковому тексті. 

5. Термін: ознаки,вимоги. 

 6.Форми присудка у наукових текстах. 

 7. Метафори у науковому тексті.  

8. Жанрове розмаїття наукового стилю мовлення. 

9. Модель наукового тексту. Мовні формули й оформлення. 

10. Офіційно-діловий і науковий стилі української мови: спільне  й відмінне. 

11.Роль І. Франка у становленні і розвитку української термінології. 

12. Синтаксис наукового мовлення. 

13. Роль І. Огієнка у становленні і розвитку української термінології. 

14. Розділові знаки у простому і складному реченнях.  

15.Роль М. Драгоманова у становленні і розвитку української термінології. 

16.Особливості використання складних речень у наукових текстах. 

17.Функціонування правничої лексики в «Руській правді». 

18.Лінгвістична характеристика юридичної  термінології. 

19.Методи наукових досліджень, які впливають на формування юридичної 

термінології. 

20.Мовна компетенція. 

21.Особливості функціонування членів речення у наукових текстах. 

22. Використання дієприслівникових, дієприкметникових зворотів. 

23. Способи термінотворення правничих термінів. 

24.Орфоепічна та фонологічна компетенція. 

25. Науковий стиль (загальна характеристика, підстиль, мовні особливості). 

26. Дієслівне, іменне, прикметникове керування в українській мові. 

27.Мова права як знаряддя професійної діяльності. 

28.Структурний діапазон юридичних термінів: терміни-абревіатури, терміни-

речення. 
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29.Реферат: мета, завдання, функції, види, мовні кліше. 

30. Функції та специфіка використання графічних скорочень й абревіатур у 

науковому стилі. 

31. Історичні корені  правничої термінолексики. 

32. Стратифікація юридичної термінології. 

33. Предмет, завдання курсу «Мова і термінологія наукових досліджень». 

34.Основні елементи наукового тексту. 

35.Термінологія як лексико-семантичне ядро фахової літератури. 

36. Складні випадки керування у наукових текстах. 

37.Наукова стаття: сутність, структура, функції, мовні кліше. 

38.Особливості усного наукового мовлення. 

39. Складання біографії до наукової роботи. 

40. Частиномовна характеристика юридичних термінів. 

41. Роль І. Верхратського  у становленні і розвитку української термінології. 

42. Цитування у наукових працях. 

43.Наукова доповідь: мета, завдання, функції, мовні кліше. 

44.Особливості вживання великої літери у науковому тексті. 

45. Культура писемного наукового мовлення юриста: складники, вимоги. 

46. Міжмовні терміноелементи в українській правничій термінології. 

47. Рецензія – реквізити, особливість побудови тексту, своєрідність добору 

мовних засобів. 

48. Граматична компетенція. 

49. Діяльність Інституту української наукової мови в розвитку наукової 

термінології. 

50. Основні структурні вимоги до оформлення наукової роботи. 

51. Взаємозвʼязок фахових термінів, професіоналізмів, жаргонізмів. 

52. Узгодження присудка і підмета для правильного оформлення 

висловлювання. 

53. Відзив – реквізити, особливість побудови тексту, своєрідність добору 

мовних засобів. 

54. Стилістична компетенція. 

 55. Стан і розвиток правничої термінології в Україні в ХІХ ст. 

56. Генетична неоднорідність юридичних термінів. 

57. Складання плану наукової роботи. 

58. Використання омонімів у фаховому тексті. 

59. Групування слів за різними ознаками. 

60. Використання синонімів у фаховому тексті. 

61. Складні питання перекладу українською мовою правничих документів. 

62.Орфографічна компетенція. 

63. Сучасний стан та проблематика української правничої термінології. 

64. Структурний діапазон юридичних термінів: терміни-слова, терміни –

словосполучення. 

65. Професійна лексика й терміни (спільне та відмінне) 

66. Узгодження як вид підрядного звʼязку. 

Начальник 

навчально-методичного відділу Ю.І. Тюря 


