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ВСТУП

Навчальна дисципліна “Методологія підготовки наукової публікації” укладена відповідно
до  освітньо-наукової  програми  підготовки  доктора  філософії  з  гуманітарних  наук  за
спеціальністю  035  Філологія  і  охоплює  формування  необхідних  теоретичних  знань  про
наукове  мовлення  і  розвиток  практичних  навиків  продукування  різних  типів  наукових
текстів англійською мовою.

Навчальну  дисципліну  “Методологія  підготовки  наукової  публікації”  аспіранти  денної
форми навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою  і  завданням  навчальної  дисципліни “Методологія  підготовки  наукової
публікації” є  формування необхідних теоретичних знань  про конвенції  і  жанри наукової
комунікації  та  наукове  мовлення  і  практичних  навиків  продукування  провідних  типів
англомовних текстів.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен
знати: 

основні  конвенції  наукової  культури;  наукометричні  бази  фахових  видань,  індекси
цитування науковців; диференційні ознаки наукового стилю і дискурсу; жанри англійського
наукового  мовлення,  їхні  особливості  у  зіставленні  з  українськими;  формальні  правила
семантичних  та текстових моделей породження висловлень,  притаманних  науковій сфері;
характеристики  мови,  метамови  і  графічної  метамови  науки;  лексичні,  морфологічні  та
синтаксичні  особливості  наукових  текстів;  специфіку  композиції  наукових  праць  різних
видів; норми і правила цитування; принципи саморедагування наукового тексту.

вміти:
будувати тексти різних жанрів на філологічну тематику; уникати типових помилок при описі
наукових  результатів  дослідження  й  оформленні  їх  у  вигляді  статей  і  тез  доповідей;
відрізняти тяглість у науці і плагіат; редагувати наукові тексти; застосовувати набуті знання
в процесі підготовки дисертаційного дослідження та подальшій науковій роботі.

Навчальний курс охоплює 2 кредити (60 год.). Курс складається з 16 год. лекційних занять,
16 год. практичних занять та 28 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження студента
складає 2 год. аудиторних занять та 1,75. год. самостійної роботи.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Роль і місце публікацій у науковій комунікації.
Наукометричні  бази  фахових  видань.  Рейтинги  наукових  журналів  у  галузі  лінгвістики
Поняття про імпакт-фактор журналу та індекс Гірша науковця.

Тема 2. Диференційні ознаки наукового стилю і дискурсу.
Лексичні особливості наукового стилю. Синтаксичні особливості наукового стилю. Провідні
комунікативні стратегії українського та англомовного дискурсів у сфері філології.

Тема 3. Жанри наукового мовлення. 
Жанросфера і жанровий ландшафт сучасної науки. Провідні і периферійні жанри наукових
публікацій.  Комунікативно-прагматичні  характеристики  наукових  статей,  тез  доповідей  і
рецензій. Типи наукових статей.
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Тема 4. Структура, семантика і композиція наукової статті.
Структура  статті-звіту  про  проведене  дослідження.  Функціонально-смислова  організація
статті-звіту про проведене дослідження. Риторичні стратегії презентації наукового змісту у
різних структурних частинах наукових статей. Порівняльні особливості статей в українській
та англійській мовах.

Тема 5. Структура, семантика і композиція тез доповідей.
Структура  і  функціонально-смислова  організація  тез  доповідей.  Риторичні  стратегії
презентації наукових результатів у тезах доповідей. Порівняльні особливості тез доповідей в
українській та англійській мовах.

Тема 6. Провідні мовні особливості наукових текстів.
Термін у науковому тексті. Роль метатексту у побудові англомовних наукових висловлень.
Візуальні засоби у науковому тексті та їхня роль. Мовностилістичні характеристики оцінки у
науковому  тексті.  Порівняльні  особливості  мовних  характеристик  українських  та
англомовних текстів.

Тема 7. Етика і правила цитування у наукових публікаціях.
Етичні  основи  наукової  комунікації.  Основні  правила  цитування.  Види  цитат.  Поняття
плагіату у науці. Шляхи уникнення плагіату.

Тема 8. Удосконалення і редагування наукового тексту.
Удосконалення  наукового  тексту  як  важливий  етап  його  підготовки  до  опублікування.
Шляхи  роботи  над  удосконаленням  наукового  тексту.  Аспекти  редагування  наукового
тексту.  Саморедагування  наукового  тексту  як  важливий  етап  його  підготовки  до
опублікування.
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Допоміжна:
Інформаційні ресурси

1.  Центр  англомовної  академічної  комунікації  у  Львівському національному  університеті
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Форма підсумкового контролю успішності – залік.
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