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ДИСЦИПЛІНА 
«УКРАЇНСЬКА НАУКОВА МОВА» 

 
Анотація. Дисципліна «Українська наукова мова» належить до переліку навчальних 
дисциплін вільного вибору начального закладу за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії». Дисципліна формує науково-дослідницьку професійно орієнтовану мовну 
компетентність та передбачає розвиток усного й писемного академічного мовлення. 
Зокрема розвиває вміння й навички продукувати якісні наукові тексти різного фахового 
спрямування, грамотно їх оформлювати, досконало спілкуватися українською мовою 
писемно й усно в галузі наукової діяльності. 
Мета навчальної дисципліни: поглиблене розуміння специфіки українського 
наукового мовлення; забезпечення нормативності у творенні й використанні фахових 
термінів; розвиток традицій наукової усної і писемної комунікації, творче застосування 
мовленнєвих умінь у продукуванні текстів наукових жанрів. 
Попередні вимоги: аспірант повинен володіти сучасною українською літературною 
мовою, знати основи лінгвістичного аналізу тексту, структурно-композиційні та 
риторичні особливості різножанрових текстів. 
Після вивчення курсу аспірант повинен: знати історію становлення норм 
української наукової мови та внесок науковців у цей процес; аналізувати науковий 
текст інших авторів та створювати і грамотно оформлювати власні тексти (тези, статті, 
анотації, реферати, відгуки, рецензії, розділи дисертацій, список літератури); 
відповідно до сучасних вимог оприлюднювати результати власних наукових 
досліджень усно і письмово у презентаціях, постер-сесіях, доповідях; вести наукову 
дискусію, діалог, висловлювати наукову позицію, аргументувати наукові положення. 
Змістові модулі: 

 Граматичні норми наукового стилю української літературної мови: історія, 
розвиток, перспективи. 

 Термінологічний аспект наукового тексту. 

 Особливості академічного письма, наукового діалогу, закони і засоби риторики. 
Кількість кредитів: 4 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01.22 викладається на другому році 
навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим 
рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять 
(18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 
годин самостійної роботи. 
Форма контролю: іспит. 
Викладач: Олеся Вадимівна Любашенко, доктор філологічних наук, професор 
кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур. 
Інформація про викладача: https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/metodyky-
vykladannia/spivrobitnyky/lyubashenko/  
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