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Мета дисципліни: формування національномовної особистості майбутнього 

юриста-науковця через принципи навчання: філологічності – спрямованості на 

розвиток мовних і мовленнєвих знань, умінь та навичок; комплексності – 

урахування всіх мовних рівнів в їх комплексі; динамічної структурності і 

системності виявлення системи взаємопов’язаних, ієрархічних відносин у мові, 

змін, що відбулися в процесі історичного розвитку мови; інтегративності – 

зв’язок з іншими дисциплінами, передбаченими навчальними планами і програми 

з підготовки фахівців освітньо-наукового рівня «доктора філософії»: 

навчальна – вдосконалення юридичної термінології (аспекти, класифікації 

юридичних термінів); 

розвиваюча – збагачення лексичного запасу; поглиблення знань з офіційно-

ділового та наукового стилю; вироблення вмінь грамотного оформлення наукових 

робіт, правильно сформувати у них логіко-поняттєві моделі спеціальної 

термінології; 

виховна – формувати національномовну особистість майбутнього 

працівника органів внутрішніх справ, науковця. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: навчальна дисципліна 

«Мова і термінологія наукових досліджень» передбачає знання з гуманітарних, 

юридичних, спеціальних та інших дисциплін, що вивчаються на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у навчальних закладах 

системи МВС України, зокрема з таких як «Теорія держави та права», 

«Конституційне право України», «Адміністративне право», «Судові та 

правоохоронні органи України», «Кримінологія» тощо. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Мова і термінологія наукових 

досліджень». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути таких 

компетентностей, а саме: 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні: поняття «норми» як основи сучасної української 

літературної мови; ідентифікуючі ознаки наукового мовлення; стилістичну 

диференціацію мовних явищ; специфіку сучасної української юридичної 

терміносистеми; 

2) на фундаментальному рівні: питання щодо правового статусу державної 

мови, Конституційні засади функціонування мов в Україні; проблему 

текстуальності права; 

3) на практично-творчому рівні: організаційну систему мови, закономірність її 

використання в юридичній справі; основи наукової комунікації в писемній та 

усній формах; основні правила оформлення  наукових робіт; особливості 

морфології й синтаксису  наукового стилю; 

 

 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: 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); 

2) на алгоритмічному рівні: 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; 

3) на евристичному рівні: вміти вмотивовано визначити поняттєвий апарат 

дисципліни; здійснювати аналітичні (мовні, структурні) дослідження фахового 

наукового тексту; 

4) на творчому рівні: культивувати український науковий мовленнєвий етикет; 

здійснювати текстологічний аналіз наукової літератури та наукових текстів; 

створювати професійні наукові тексти. 

 3. Способів мислення: мислення аналізу – вміння розділяти поставлені 

завдання на частини, розмірковуючи над кожною окремо; мислення синтезу – 

вміння усе зводити до нуля, розмірковуючи над загальною картиною. 

 4. Професійних якостей: вони формуються поступово, змінюються на 

різних етапах досягнення фахівцем професійної досконалості. До них належать: 

професійне мислення – особливості мислення фахівця, які дають йому змогу 

успішно виконувати професійне завдання на високому рівні майстерності: 

швидко, точно й оригінально вирішувати як ординарні, так і неординарні 

завдання в певній предметній сфері; розуміння – духовна складова будь-якої 

людської діяльності, буття людини у світі, тієї діяльності, в якій переживається, 

усвідомлюється, осмислюється унікальність і неповторність людського життя-

пізнання; професійна акмеологія досліджує професіоналізм особистості та 

особистісної діяльності, зокрема творчої діяльності та майстерності спеціаліста, 

його професійного рівня, закономірності та технології самоактуалізації та 

саморуху до вершин професійної зрілості й майстерності, а також фактори, що 

стимулюють досягнення цієї майстерності чи перешкоджають професійному 

самовдосконаленню. Завдання професійної школи полягає в тому, щоб формувати 

професійне розуміння-уміння-мислення, спрямовувати студента на майбутню 

творчість-майстерність-діяльність, використовуючи ціннісно-смислову 

мотивацію-вибір-орієнтацію, впливаючи на неї, констатуючи її. Професійні якості 

зумовлюються національною морально-духовною культурою, менталітетом нації. 

 5. Світоглядних і громадянських якостей: Опозиція «людина – світ» 

визначає структуру світоглядного освоєння світу й людського самоутвердження, 

що містить у собі різні «зрізи» та глибину сутнісного осягнення – від простого 

переживання своєї присутності у світі до раціонального осмислення 

смисложиттєвих проблем.  Кожна галузь знання, кожна форма світогляду містить 

у собі тенденцію до найбільшого узагальнення у своїй сфері й виходить на 

філософський рівень розв’язання смисложиттєвих проблем: звернення до розуму, 

віра в його доказову силу й безмежні можливості у витлумаченні проблем світу і 

людини. Серед громадських якостей важливими з мовної освіти постає 

громадська думка. Саме поняття безпосередньо стосується понять «конституційна 

держава», «суверенітет», «міжнародне право», «звичаєве право» та інших 

юридично важливих понять, а не тільки фіксує зв’язок діяльності суддів або 

адвокатів із навколишнім суспільним середовищем. Однією з найважливіших 

умов аналізу формування громадської думки є вивчення документів: письмових 



джерел, фільмів, фотознімків, телепередач, періодики, листів громадян. Аналіз 

документів дозволяє уточнювати і формувати громадську думку трудових 

колективів, соціальних груп або думка окремих осіб. Думка трудових колективів 

висловлюється в ході проведення загальних зборів, нарад, обговорень. Це 

належить до таких питань, як характер і організація праці, побутові умови, 

відношення до проведень господарських, соціальних і культурних заходів, що 

зачіпають або пов’язані прямо або побічно з інтересами колективу. У процесі 

формування громадської думки виділяються визначені взаємозв’язки між його 

носіями. Інтереси суспільства в цілому можуть не співпадати з інтересами 

окремих соціальних груп і навіть верств населення, тому в окремих осіб, 

колективів, груп населення не завжди формується правильна громадська думка, 

тобто яка відображала б думку більшості соціальних груп населення. Процес 

формування громадської думки багатовимірний. Він заснований на специфічних 

інтересах і на відмінностях у знаннях, культурі, інформованості людей. 

Формування здійснюється шляхом обміну думками в ході бесід, консультативних 

зустрічей, дискусій, суперечок. 



Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Науковий стиль і його термінологія почали складатися ще в давній книжній 

українській мові частково за зразками і під впливом грецької і латинської мов, які 

викладалися тоді в усіх вищих школах України. З них перекладалися наукові 

книги, тому що латина була мовою наук усієї Європи. Почасти науковий стиль 

формувався з власне українських мовних засобів шляхом спеціалізації вжитку їх і 

термінологізації значень. Свідченням цього є наукові книги-монографії, трактати, 

лексикони, прогностики, послання, бесіди, що готувалися і видавалися 

українськими вченими в Острозькій академії, Львівському братстві, Києво-

Могилянській академії та в інших навчальних закладах, братствах, монастирях 

України. Відсутність українських наукових установ та вищих навчальних закладів 

в Україні за часів російського панування, постійні заборони царського уряду 

викладати і друкувати книги українською мовою негативно позначилися на 

розвитку наукового стилю. Науковий стиль  нової української мови почав 

формуватися з середини XIX ст. спочатку як науково-популярний стиль. 

Основні функції наукового стилю мови – повідомлення і переконання. 

Сфера використання наукового стилю мови – наукова діяльність, науково-

технічний прогрес суспільства, освіта, навчання. 

Головне призначення наукового стилю – систематизування, пізнання світу, 

служити для повідомлення про результати досліджень, доведення теорій, 

обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз’яснення явищ, систематизація знань, 

виклад матеріалу, представлення наукових даних. 

Головні ознаки наукового стилю: інформативність, понятійність і 

предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальненість, однозначність, 

точність, лаконічність, доказовість, переконливість, аналіз, синтез, аргументація, 

пояснення причиново-наслідкових відношень, висновки. 

Головні мовні засоби: абстрактна лексика, символи, велика кількість 

термінів з різних галузей знань, схем, таблиць, графіків, зразків-символів, часто 

іншомовних слів, наукова фразеологія (стійкі термінологічні словосполучення), 

цитати, посилання, однозначна загально-значна лексика, безсуб’єктність, 

безособовість синтаксису, відсутність всього того, що вказувало б на особу 

автора, його уподобання (емоційно-експресивних синонімів, суфіксів, 

багатозначних слів, художніх тропів, індивідуальних неологізмів). 

Науковий стиль має такі підстилі: власне науковий (монографія, стаття, 

наукова доповідь, повідомлення, тези); науково-популярний (виклад наукових 

даних для нефахівців – книги, статті у неспеціальних журналах); науково-

навчальний (підручники, лекції, бесіди тощо). 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити аспірантів (ад’юнктів) з різновидами стилів української мови та 

безпосередньо з особливостями наукового стилю.  

Ключові слова: науковий стиль, стилістика, стиль, лексика, граматика. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: здобувачу необхідно 

знати: проблему текстуальності права; ідентифікуючі ознаки мовлення. Для 

освоєння матеріалу варто вміти здійснювати текстологічний аналіз наукової 

літератури. 



 

ТЕМА 2. МОВНИЙ ЕТИКЕТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

Мовний етикет української науки є результатом значних мовно-

стилістичних процесів, які відбулися в царині українського наукового стилю. Ці 

процеси особливо помітні за останнє століття. Наука розвивалася під гаслом 

інтегрування, фахове мовлення тяжіло до уніфікації і стандартизації, тобто на 

засобах вираження мовного етикету суттєво позначилися відомі соціальні, тобто 

позамовні чинники. Це й спричинило, на думку вчених те, що національне в 

мовному етикеті української науки нівелювалося. 

Мовний етикет має велике значення у комунікації науковців. Їх поведінка і 

мова залежать від того, з ким вони спілкуються: учений і його колеги спілкуються 

у власне науковому підстилі, а вчений і його учні – в науково-навчальному 

підстилі тощо. 

Структура мовного етикету в науковому стилі залежить від форми 

спілкування (виступ на симпозіумі чи лекції). Зміна мовних формул буде 

залежати від культури, вишуканості мовлення, смаків, традицій науковця, умов і 

мети спілкування. 

Майже незмінними залишилися етикетні вирази, які використовуються під 

час публічного захисту дисертацій. 

Мовний етикет визначається формою наукового спілкування, його 

різновидом, жанром; він узгоджується зі структурою наукового тексту; вибір 

етикетної формули залежить від віку, характеру взаємин науковців, місця й часу 

їх спілкування.  

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити з мовними етикетними формулами, які застосовуються у наукових 

дослідженнях. 

Ключові слова: мовний етикет, комунікація науковців, етикетні вирази. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: здобувачу необхідно 

знати: ідентифікуючі 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. 

 

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НАУКОВОГО ТЕКСТУ 

Текст – писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну 

послідовність  висловлень, об’єднаних у ближчій перспективі смисловими і  

формотворчо-граматичними зв’язками, а в загальнокомпозиційному, дистантному 

плані – спільною темою і сюжетною заданістю.  

За  формами реалізації тексти поділяють на усні та писемні. Важлива роль в 

оформленні тексту належить графічним засобам – рубрикації (поділу на абзаци), 

розділовим знакам (писемна форма), інтонації (усна форма). Вони допомагають 

забезпечити комунікативну спрямованість і структурну організацію тексту на 

різних рівнях. Наукове знання може бути виражене в різних видах первинних 

текстів: усних (дискусія, диспут, обговорення наукової проблеми в колі фахівців) 

та письмових (дисертація, монографія, стаття, тези тощо). У тексті є: зміст знання 



(функціонує вже як семантика тексту) і саме знання (поступово досягає статусу 

наукової інформації).  

Досягнувши досить високого рівня розвитку інформації, наукове знання 

знаходить нові канали комунікативних зв’язків у вигляді різних скомпресованих 

(вторинних) текстів. Такими текстами є словники, енциклопедії, класифікатори, 

рубрикатори, стандарти на термінологію, нормативні довідники, реферати, 

анотації, науково-популярні  лекції, бесіди, інтерв’ю, реклама. Усі  ці  типи  

текстів: а) передають  наукове знання вже в скомпресованому вигляді; б) прагнуть 

зосередити увагу на найголовнішому. Такі жанри наукового стилю, як 

енциклопедія, галузевий, тлумачний, термінологічні  словники, відрізняються, як 

правило, великою глибиною відображення самого знання.  

Історія науки, стан розроблення тієї чи іншої проблеми не лише формують 

наукове знання, а й диктують і багато в чому визначають і характер  авторського 

викладу, і структуру тексту. Постаті вчених-попередників незримо присутні в 

кожній серйозній науковій праці. У самому тексті зазначені моменти знаходять 

висвітлення: в огляді літератури; у системі посилань та виносок; у коментарях та 

примітках.  

До складових частин структури наукового тексту належать: 1. Його  

макроструктура й загальна будова (композиція, типи й розташування розділів, 

підрозділів, параграфів, абзаців, схем, малюнків, карт). 2. Лексика (загальномовна, 

загальнонаукова, вузькоспеціальна). 3. Морфологічні й словотворчі засоби. 4. 

Синтаксис. 5.  Семантика, що пронизує усі компоненти й частини тексту.  

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити здобувачів з особливостями побудови наукового тексту в Україні. 

Ключові слова: текст, науковий текст, мовна формула, ключове слово. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 

 

ТЕМА 4. АНОТУВАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Анотація – це невеличка бібліографічна довідка, де стисло характеризується 

зміст книги, статті через перелік найголовніших у них питань, оцінюється 

анотований твір. Анотація відповідає на питання: Про що йдеться в  

першоджерелі? Завдяки їй читач отримує можливість скласти попереднє  

уявлення про незнайомий друкований твір, відшукати в ньому необхідну 

інформацію. Саме тому в анотації слід зазначати характер публікації (стаття, 

монографія, підручник), її будову, актуальність  теми, кому  адресована  й  який  

має обсяг. Анотація найчастіше міститься на другій сторінці будь-якої друкованої  

праці. Цей  документ  необхідно  вміти  складати  всім, хто створює підручники, 

посібники, укладає допоміжну науково-методичну літературу (словники, збірники 

різного призначення тощо).  

Науковий реферат статті повинен включати від 250 слів українською, 

російською та англійською мовами. Назву статті наводять відповідно 



українською, російською та англійською мовами. Після назви статті слід 

розміщувати прізвища та ініціали авторів українською  й  російською  мовами.  

До англійського варіанта наукового реферату прізвища та ініціали авторів повинні 

бути транслітеровані латиницею. Реферат повинен максимально точно  

відтворювати логічну структуру статті, всі суттєві ідеї автора мають бути 

відображені в ньому. Текст реферату повинен вміщувати наступні відомості: 

тему, проблему, предмет, мету та зміст статті; методи дослідження; результати 

дослідження; висновки автора (оцінки, припущення, прийняті або відхилені 

гіпотези); шляхи практичного застосування результатів статті. Інформація в 

науковому рефераті повинна бути зрозумілою і цікавою, в тому числі й 

зарубіжному науковому співтовариству, яке, не знаючи української або  

російської мови, могло б без звернення до повного тексту отримати найбільш 

повне  уявлення про тематику і рівень досліджень вчених, що публікуються. У 

кінці реферату слід розмістити транслітеровану латиницею пристатейну 

літературу (References).   

Призначення автореферату – широке ознайомлення наукових працівників  із 

методикою дослідження, фактичними результатами й основними висновками  

дисертаційної роботи. Важливість автореферату як документа полягає в тому, що 

за наведеними в ньому даними оцінюють рівень дисертації та наукову 

кваліфікацію її автора, його навички оформлення результатів наукової праці. 

Останнє важливе й тому, що автореферат, як правило, не зазнає професійного 

редакторського оброблення, й  тому здобувач наукового ступеня виступає в ролях 

автора й редактора одночасно. Процес складання автореферату являє  собою 

згортання наукової інформації, спрямоване на те, щоб виявити й  вибрати зі 

змісту дисертації найістотнішу інформацію й подати її в новій стислій формі. 

Аналізуючи зміст дисертації, її автор виявляє те, що відповідає цільовому 

призначенню автореферату й підлягає включенню до тексту. У логічній єдності з 

аналізом провадиться синтез інформації, її логічне комплектування, узагальнення, 

пошук містких і точних засобів і форм її  подання, внаслідок  чого  створюється  

новий  документ – автореферат, який, попри істотні відмінності від дисертації за 

формою й обсягом, повинен бути адекватним їй у семантичному відношенні.  

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити здобувачів із різними формами та правилами анотування наукового 

тексту в Україні.  

Ключові слова: наукове джерело, план наукової роботи, конспект, 

анотація, науковий реферат статті, автореферат. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВИ НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ 

 Грамотне використання наукової літератури є однією з важливих вимог, що 

пред’являють до наукової статті чи монографії. Вміння автора працювати з 

науковою літературою, коректно використовувати цитати і оформлювати 

посилання на використані джерела виступає одним із показників рівня його 

академічної підготовки. 

 Тема сприяє розумінню понять «цитата», «посилання», «бібліографічне 

посилання». 

 Використання бібліографічних посилань у наукових роботах є обов’язковим 

у наступних випадках: при цитуванні фрагментів тексту, формул, таблиць, 

ілюстрацій; при запозиченні положень, формул, таблиць, ілюстрацій не у вигляді 

цитати; при перефразованому, недослівному відтворенні фрагмента чужого 

тексту; під час аналізу в тексті змісту інших публікацій; за необхідності 

відсилання читача до інших публікацій, де обговорюваний матеріал поданий 

більш повно. 

 Відсутність посилання є порушенням авторського права, а неправильно 

оформлене посилання розглядається як серйозна помилка. На всі джерела, які 

наведені у списку використаної літератури, обов’язково мають бути вказівки в 

тексті статті. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити здобувачів із основами наукового цитування. 

Ключові слова: цитата, посилання, бібліографічне посилання, наукова 

література, узгодження, керування, дієприслівниковий зворот, 

дієприкметниковий зворот. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 

 

ТЕМА 6. ТЕРМІН ЯК ЗМІСТОВЕ ЯДРО НАУКОВОЇ ПРАЦІ 

Давні традиції української наукової термінології. Сподвижники 

термінологічної справи: І. Верхратський, І. Франко, І. Огієнко та ін. 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. 20-30 рр. ХХ ст. у розвитку україномовної термінології. Російсько-



українські наукові галузеві словники 50-70 роки ХХ ст. Основні напрямки 

термінологічної роботи в сучасній Україні.  

Термін і термінологія. Термінологія як лексико-семантичне ядро фахової 

літератури і сукупність термінів з усіх галузей знань. Відмежування терміна і 

нетерміна. Загальна характеристика юридичної термінології. Стратифікація 

юридичної термінології. Загальнонаукові і міжнаукові терміни (специфічна 

лексика), загальновживані слова (неспецифічна лексика). Визначення точного і 

приблизного значень термінів за їх компонентами. Власнемовні і запозичені 

компоненти. Скорочування термінів: причини їх використання. Стандартні і 

нестандартні, контекстні скорочення. Типові помилки в скорочуванні термінів. 

Лінгвістична характеристика юридичної термінології. Структурний 

діапазон юридичних термінів: терміни-слова, терміни-словосполучення, терміни-

абревіатури, терміни-речення. Генетична неоднорідність юридичних термінів. 

Лексико-граматична характеристика юридичних термінів. Способи 

термінотворення. Активні та продуктивні типи сучасного юридичного 

термінотворення. Мовні норми орфоепічні, акцентологічні, орфографічні, 

граматичні, стилістичні у правничій термінології на матеріалі як автохтонної, так 

і іншомовної за походженням термінолексики.  

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити аспірантів (ад’юнктів) з історичними коренями правничої 

термінології, традиціями української наукової термінології та з лінгвістичною 

характеристикою юридичної термінології. 

Ключові слова: кодифікований знак, термін, термінологія, юридичний 

термін, правнича термінологія, лексикографія, типи словників. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 

 

ТЕМА 7. ТЕЗИ ЯК ЖАНР НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ 

Тези складаються з коротко сформульованих основних положень доповіді, 

лекції або статті, вони позбавлені деталізованих пояснень або великої кількості 

детальних прикладів, таблиць, ілюстрацій. 

Розрізняють два види тез: відбір автором цитат із першоджерела; 

формулювання основних положень статті чи розділу книги власними словами. 

Для тез потрібно вибирати основні ідеї та положення, розмістивши їх у певній  

послідовності. 

Тези доповіді – це опубліковані до початку наукової конференції матеріали 

попереднього характеру, що містять виклад основних об’єктів наукової доповіді. 

Вони фіксують науковий пріоритет автора, містять матеріали, не викладені в 

інших публікаціях. 

Кожна нова теза пишеться з абзацу й стосується одного із серії положень 

щодо проблематики роботи, при цьому становить собою або цитату 

першоджерела, або власне авторське формулювання. 



Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити здобувачів із мовною специфікою оформлення тез. 

Ключові слова: наукове мовлення, тези, текст, тези доповіді. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 

 

ТЕМА 8. НАУКОВІ СТАТТІ: ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ 

Стаття є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються  аналіз, 

структурування, формулювання та висловлення думок. Стаття може  мати різний 

обсяг (найчастіше 5-12 сторінок, іноді більше). У тексті робляться  посилання на 

використану літературу. Стаття має ту само будову, що й доповідь, реферат, 

курсова робота тощо: вступ, основна частина, висновки. Як науковий або 

публіцистичний твір вона містить думки, судження, спостереження автора. Часто 

використовується прийом зіставлення, порівняння  

матеріалу, на основі чого робляться висновки.  

Важливо вміти пов’язати інформацію, висвітлити причиново-наслідкові 

зв’язки  між  частинами інформації, забезпечити логічну послідовність викладу. 

Коли статтю вже написано, то слід перевірити: чи відповідає написане обраній 

темі; чи є послідовність викладу; чи логічно викладено думки, судження; як 

сформульовано основні думки; чи доречно використано цитати, як вони 

оформлені; чи не допущено фактичних помилок; якщо написано багато, то як 

скоротити текст. Рекомендовано звернути увагу на грамотність, виправити 

друкарські помилки, описки й графічні неточності. Оформлення статті залежить  

від  вимог друкованого органу, куди  її  подано.  

Особливо варто звернути увагу на вимоги щодо написання статті у 

закордонних виданнях, а також тих, що входять у Скопус. SciVerse Scopus – це 

реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. 

видавничою корпорацією Elsevier. У базі даних проіндексовано 17 тис. назв 

наукових журналів 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій та 3,7 млн. праць 

конференцій. Видання індексуються у Scopus із різним хронологічним 

охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з 

першого випуску першого тому. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових 

тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті 

індексуються одразу в кількох розділах.  

Стаття як окремий розділ словника, документа стаття містить думки 

колективу авторів, погляди комісій. Текст такої статті більш стандартизований та 

уніфікований, обсяг не має чітких меж.  

http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.sciencedirect.com/


Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити здобувачів із мовною специфікою оформлення наукових статей в 

Україні та за кордоном.  

Ключові слова: стаття, текст, фахова стаття, словникова стаття. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 

 

ТЕМА 9. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

До мови дисертаційного дослідження ставляться особливо суворі вимоги 

щодо дотримання норм, і це сприяє посиленню логізації викладу. Адже метою  

наукової праці є ознайомити читача з результатами досліджень учених у різних 

галузях знань. Їй підпорядковані й спосіб викладу матеріалу, й, відповідно, мовні 

засоби, які використовуються. Ці засоби повинні забезпечувати повне й  точне 

осмислення теми, послідовність і взаємозв’язок думок. Усі міркування  автора 

твору спрямовані на переконливе обґрунтування висновків, результатів, яких 

досяг він під час дослідження. Чітка послідовність мислення автора передбачає 

насамперед логічне, а не емоційно-чуттєве сприйняття наукового  твору, тому 

емоційно-експресивні мовні засоби не мають бути панівними в ньому.  

Розглянемо головні мовні засоби у дисертації за підрозділами літературної 

мови. Лексика та фразеологія. Загальновживані слова, загальнонаукова лексика й 

терміни визначають мовні особливості стилю  творів, у яких ідеться про 

результати досліджень, досягнення науковців. Слова у таких творах вживаються у 

своїх прямих значеннях, синонімів у наукових  працях обмаль. Із зображальних 

засобів переважають порівняння. Вони  допомагають скласти об’ємне уявлення 

про предмет розповіді. Фразеологія  наукової мови також вельми специфічна. 

Вона покликана, з одного боку, визначати  логічні  зв’язки  між  частинами 

висловлювань (наприклад, такі  стійкі словосполучення, як навести результати, як 

показав аналіз, на підставі  отриманої інформації. 

Морфологія. У науковому стилі розширені функції іменників і 

прикметників за рахунок дещо звуженого використання дієслова. Для  всіх  форм 

останнього, а також  для іменника, характерні абстрактні, узагальнені значення. У 

науковій прозі широко представлені відносні прикметники, оскільки саме вони, на 

відміну від якісних, дають змогу з максимальною  точністю вказувати достатні й 

потрібні ознаки понять. Більшість прикметників  є  частинами термінологічних 

виразів. Числівники пишуть переважно не словами, а цифрами. Дієслова й 

дієслівні форми несуть у тексті наукових праць особливе інформаційне 



навантаження. Вони служать для окреслення постійної ознаки предмета, 

використовуються при описі дослідження, доведення. Серед  займенників 

особливо поширені ті, що належать до розряду вказівних (цей, той, такий, який, 

котрий). Вони не лише конкретизують предмет, а й визначають логічні зв’язки 

між частинами висловлювання. Неозначені займенники в силу неконкретності 

їхнього значення в науковому тексті не використовуються (за  винятком науково-

навчального та науково-популярного підстилю).  

Синтаксис наукового стилю має яскраво виражений книжний характер, 

чітко організовану будову речень, без чого неможливо було б висловити  складну 

думку. Важливою рисою синтаксису наукової мови є нахил до  розгорнених 

складних речень із розгалуженою системою різних видів  підрядності, 

відокремлених зворотів (особливо дієприкметникових та  дієприслівникових). 

Велика питома вага належить складнопідрядним  реченням, зокрема з 

причиновим та наслідковим зв’язками. Такі речення найбільше відповідають 

специфіці наукового викладу.  

Стиль писемної наукової мови – безособовий монолог, тому виклад 

зазвичай ведеться від третьої особи, бо увагу зосереджено на змісті й логічній  

послідовності повідомлення, а не на суб’єкті.  

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити здобувачів із мовною специфікою оформлення дисертаційних робіт. 

Ключові слова: дисертація, текст, мовна норма, синтаксична форма, 

рецензія, відгук, монолог. 

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 

 

ТЕМА 10. МОНОГРАФІЯ ЯК ВИД НАУКОВОЇ ПРАЦІ 

Монографія – наукове книжкове видання певного дослідження однієї 

проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам.  

Є два типи наукових монографій. Наукова монографія як науково-

дослідницька праця, предметом якої є вичерпне узагальнення теоретичного 

матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням 

вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Така монографія фіксує 

науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, 

слугує висвітленню основного змісту і результатів  наукового, дисертаційного 

дослідження. Наукову  монографію  характеризує  єдність змісту, вона свідчить 

про науковий внесок здобувача в науку і розглядається як кваліфікаційна наукова  

праця. За цих умов вона замінює дисертаційну роботу. Обсяг індивідуальної 



монографії здобувача наукового ступеня доктора наук, яка зараховується як 

дисертація, має становити не  менше 10 авторських (друкованих) аркушів у галузі 

технічних і природничих  наук  і  не  менше 15  авторських аркушів у галузі 

гуманітарних і суспільних наук. Другий  тип  наукової  монографії –  це  наукова  

праця,  яка є засобом  висвітлення основного змісту дисертації і є однією з 

основних публікацій за  темою дослідження. 

Монографія – це видання, яке пройшло відповідне редакційно-видавниче  

опрацювання, виготовлене друкарським або іншим способом, видане у фаховому 

видавництві України. Монографія призначена, перш за все, для  вчених і має 

відповідати за  змістом і формою жанру публікації. Особливе значення тут мають 

чіткість формулювань і викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, 

концепцій, висновків. Вимоги до викладу матеріалу в розділах монографії, 

аналогічні до вимог інших наукових публікацій.  

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити здобувачів із мовною специфікою оформлення монографій.  

Ключові слова: монографія, текст, науковий текст.  

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 

 

ТЕМА 11. ПОБУДОВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ: МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕКСТУ 

Найбільш поширеною формою усного оприлюднення наукових результатів 

є доповідь. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та обговорення. 

Розрізняють доповіді: звітні, поточні, на наукові теми. 

Наукова доповідь – це публічно виголошене повідомлення, розгорнутий 

виклад певної наукової проблеми (теми, питання). Структура тексту доповіді 

практично аналогічна плану статті. 

Є два методи написання доповіді. Перший полягає в тому, що дослідник 

спочатку готує тези свого виступу, на основі тез пише доповідь на семінар або 

конференцію, редагує її в наукових збірниках у вигляді доповіді чи статті. Другий 

пов’язаний з повним написанням доповіді, а потім у скороченому вигляді 

ознайомленням з нею аудиторії. 

Вибір способу підготовки доповіді залежить від змісту матеріалу та 

індивідуальних особливостей науковця. Під час створення доповіді необхідно 

враховувати мовне оформлення матеріалу. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити здобувачів із мовною специфікою оформлення наукової доповіді.  



Ключові слова: доповідь, наукова доповідь, дискусія, полеміка.  

Обсяг знань, вмінь ад’юнктів після вивчення теми: 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. 



Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь 

та інших компетентностей за навчальний семестр. 

 

З навчальної дисципліни «Мова і термінологія наукових досліджень» 

передбачено: 

для денної форми навчання І курсу (ад’юнкти) – залік  

 

 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
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ПОЯСНЕННЯ 

 

 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття  
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
теорії та правозастосовної 
практики. 

 

 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на 
питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння 
мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі 
види завдань виконані 
з помилками. 

 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо;  більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що   розглядалися    під   час    заняття,    допускає   змістовні    
помилки,   не    володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для      навчальної      дисципліни      «Мова і термінологія наукових 

досліджень» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: всі 

види контролю (поточний, проміжний, тематичний, підсумковий).  



Контроль знань, умінь та навичок здійснюється під час практичних занять.  

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда.  

Методи письмового контролю: письмове тестування, письмова відповідь на 

питання.  

Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз.  

Поточний контроль засвоєння набутих знань, умінь та навичок здійснюється 

через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених 

планом практичних занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, 

тестування, підготовку доповідей, написання самостійних і контрольних робіт. 

При оцінюванні враховується вміння курсантів застосовувати знання з 

ораторської майстерності у монологічному та діалогічному мовленні. 

Проміжний контроль – діагностика рівня опанування навчальним 

матеріалом в межах розділу. Науково-педагогічний працівник вправі самостійно 

визначати методи проведення такого контролю: фронтальне опитування, 

тестування, контрольна робота. 

Підсумковий контроль – діагностика рівня опанування навчальним 

матеріалом в межах пройденої тематики та усієї навчальної дисципліни із 

оцінюванням результатів за шкалою ECTS, яка здійснюється у формі заліку за 

семестр. 

  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік).  

З навчальної дисципліни «Мова і термінологія наукових досліджень » 

передбачено: 

- для денної форми навчання – залік. 

-  
Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 
 

Б
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни, засвоєні у повному 

обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; які зазначені у 

робочій навчальній програмі з дисципліни, всі навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 



власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні структури та 

системи мови, основних граматичних структур, загальновживаної лексики та юридичної 

термінології. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни, засвоєні у повному 

обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 

Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні опанованих граматичних структур фахової лексики та 

термінології 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни, у цілому засвоєні; 

практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, 

деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни, засвоєні частково, 

прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися 

під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 

навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 
 Для навчальної дисципліни «Мова і термінологія наукових досліджень» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: залік; реферати, 

есе, презентації та виступи на наукових заходах; інші види індивідуальних та 

групових завдань. 

 

 

 

 


