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1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Методологія підготовки наукової
публікації”)

Найменування показників
Галузь знань,

спеціальність, освітньо-
науковий рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

Кількість кредитів – 2
Галузь знань:

03 Гуманітарні науки
Денна форма навчання

Модулів – 1 Спеціальність:
035 Філологія

Вибіркова
Блоків змістових модулів – 1 Рік підготовки –другий
Загальна кількість годин – 60 Спеціалізація: Семестр – 4

Тижневих годин:
аудиторних – 2
самостійної роботи – 1,75

Лекції – 16 год.
Науковий рівень

доктор філософії

Практичні – 16 год.
Самостійна робота – 28 год.
Вид контролю – залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить – 1,143.
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2. 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.

3. Програма 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.

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.

4



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.
.

4. Структура навчальної дисципліни

№ Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Лк Пр. лаб Ср

МОДУЛЬ 1

1. Роль і місце публікацій у науковій комунікації 2 2 – 3,5

2. Диференційні ознаки наукового стилю і дискурсу. 2 2 – 3,5
3. Жанри наукового мовлення 2 2 – 3,5
4. Структура, семантика і композиція наукової статті. 2 2 – 3,5
5. Структура, семантика і композиція тез доповідей 2 2 – 3,5
6. Провідні мовні особливості наукових текстів 2 2 – 3,5
7. Етика і правила цитування у наукових публікаціях 2 2 – 3,5
8. Удосконалення і редагування наукового тексту 2 2 – 3,5

ВСЬОГО 16 16 – 28

5. Теми практичних занять

№ Назва теми
Кількість

годин
МОДУЛЬ 1

1. Аналіз рейтингів наукових філологічних журналів 2
2. Стилістичні особливості наукових текстів 2
3. Жанровий аналіз провідних типів наукових текстів 2
4. Структурно-композиційний  та  функціонально-смисловий  аналіз  наукових

статей
2

5. Структурно-композиційний  та  функціонально-смисловий  аналіз  тез
доповідей

2

6. Вживання метатексту та візуальних засобів у наукових статтях 2
7. Мовні стратегії уникнення ненавмисного плагіату 2
8. Підготовка тексту статті до подання у міжнародний науковий журнал 2

ВСЬОГО 16

6. Методи навчання

Використовуються такі методи навчання: 
а) словесні – лекція, пояснення, бесіда, інструктаж (вступний та поточний) під час виконання
практичних завдань;
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б)  наочні –  ілюстрування  лекційного  матеріалу  слайдами  з  рисунками,  фотографіями,
таблицями, схемами,графіками;
в)  практичні  – виконання  практичних  робіт,  що передбачає  формування вмінь  і  навичок
ефективного написання наукових статей і тез доповідей.

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Контроль знань здійснюється за результатами іспиту.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Оцінка
ЄКТС

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
Екзамен

А 90–100 5 відмінно
В 81–89

4
дуже добре

С 71–80 добре
D 61–70

3
задовільно

Е 51–60 достатньо

8. Рекомендована література

Базова:
1.  Ільченко О. М. Англійська мова для науковців : [підруч.] / О. М. Ільченко. – К. : Кодр,
1996. – 241 с.
2.  Ільченко О. М. Англійська мова для науковців : [підруч.] / О. М. Ільченко. – К., Наукова
думка, 2010. – 288 с.
3.  Ільченко О. М.  Етикет  англомовного  наукового  дискурсу  /  О. М. Ільченко.   К.  :‒
Політехніка, 2002.  288‒  с.
4.  Максимук В. М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих
спеціальностей університетів : [підруч.] / В. М. Максимук, Р. І. Дудок. – Львів : Астролябія,
2006. – 232 с.
5.  Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: [навч. посіб.].  /  Г. С. Онуфрієнко. –
К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
6.  Селігей  П. О.  Науковий  стиль  української  мови:  ресурси  оновлення  / П. О. Селігей //
Мовознавство. – 2006. – № 2-3. – С. 174–186.
7.  Яхонтова Т. В.  Основи англомовного  наукового письма /  Т. В. Яхонтова.   –  Львів:  ВЦ
ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
8.  Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : [моногр.] / Т. В. Яхонтова. ‒
Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009.  420‒  с.
9.  Hyland K. English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book / K. Hyland.  Oxon :‒
Routledge, 2006.  344‒  p.
10.  Rienecker L.,  Jorgenssen P. S.  The  Good  Paper:  A  Handbook  fin  Higher  EducationL  /
Rienecker, P. S. Jorgenssen.  Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2013.  382‒ ‒  p.
11.  Swales J. M.  Academic  Writing  for  Graduate  Students:  Essential  Tasks  and  Skills  /
J. M. Swales, C. B. Feak.  [2nd edition].  Ann Arbor : The Univ. of Michigan Press, 2004. ‒ ‒ ‒
332 p.
12.  Swales J. M. English in Today’s Research World: A Writing Guide / J. M. Swales, C. B. Feak.
– Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 2000. – 294 p.
13.  Swales J. M. Genre Analysis:  English in Academic and Research Settings /  J. M. Swales.  ‒
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1990.  260‒  p.
14.  Swales J. M. Research Genres:  Eхploration and Applications  /  J. M. Swales.   Cambridge :‒
Cambridge Univ. Press, 2004.  316‒  p.
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Допоміжна:
Інформаційні ресурси

1.  Центр  англомовної  академічної  комунікації  у  Львівському національному  університеті
імені  Івана  Франка.   Режим  доступу:‒
http://centres.lnu.edu.ua/ceaw/drukovani-dzherela/dovidkovi-materialy/
2.  Віртуальний ресурсний центр з навчання англомовного науково-академічного письма. –  ‒
Режим доступу: https://owl.english.purdue.edu/owl/
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