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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. НАУКОВА МОВНА КУЛЬТУРА –
ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1.1.
Тема: Комунікативні ознаки культури мовлення.
Питання для обговорення
1. Наукова мовна культура як основа професійного саморозвитку
дослідника.
2. Характеристики наукового тексту (проблемність, гіпотетичність,
цілеспрямованість, діалогічність, інформаційна, логічна, емоційно-оцінна,
спонукальна насиченість, завершеність, комунікативність, модальність).
3. Порушення культурно-мовних норм наукового тексту.
4. Культура укладання і створення якісного наукового тексту як
оволодіння текстовою культурою (готовність моделювати зв'язний текст з
урахуванням
структурно-смислових
композиційних,
категоріальних
особливостей та дотримання принципів текстової організації).
Методичні вказівки. У процесі підготовки до практичного заняття
майбутні доктори філософії повинні підготувати повідомлення, у яких
необхідно акцентувати увагу на таких аспектах щодо питань для
обговорення:
1. Наука і науково-дослідницька діяльність має людський вимір. В
умовах бурхливого інформаційно-технічного прогресу й водночас зростання
дефіциту загальної культури в суспільстві дедалі актуальнішим стає
звернення до культури суб’єкта науково-дослідницької діяльності: студента,
здобувача наукового ступеня, зрілого вченого.
У сучасній філософії освіти й педагогіці концепт особистості
характеризують як динамічну, відносно стабільну, цілісну систему
інтелектуальних, соціально-культурних, морально-вольових якостей людини,
«інноваційну знаннєву людину», самодостатню демократичну особистість,
котра успішно толерує в полікультурному середовищі і здатна витримати
тиск глобалізаційних процесів. Ключовою цінністю особистості виступає її
культура.
У цьому контексті актуалізується питання професійного саморозвитку.
Синтезуючи окремі з характеристик, категорію «саморозвиток» визначаємо
як власну активність людини у зміні себе, в розкритті, збагаченні своїх
духовних потреб, творчості, всього особистісного потенціалу; «професійний
саморозвиток» - як внутрішню здатність і потребу постійно збагачувати свій
професійний досвід, виховувати в собі й удосконалювати нові професійні
якості, виробляти власні позиції і переконання, необхідні для ефективної
когнітивної та аксіологічної професійної діяльності.
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Професійний саморозвиток здійснюється за допомогою механізмів
самопізнання, самоорганізації, самоосвіти, самооцінки, саморегуляції як
прагнення до самоактуалізації на основі розвитку професійного мислення,
реалізації творчого потенціалу, різноманітних форм дослідницької діяльності
та інших способів інтенсифікації цього процесу. Отже, цінність особистості
полягає в умінні постійно працювати над собою, вдосконалюватися, все
глибше пізнавати свої можливості й максимально використовувати їх в
особистісній і професійній сферах діяльності. Важливу роль у професійному
розвитку й саморозвитку дослідника відіграє культура наукової праці.
Зростає кількість вищих навчальних закладів, омолоджується
викладацький склад з науковими ступенями й водночас знижується рівень
термінологічної, бібліографічної, лексикографічної, стилістичної культури
дослідників. Причини коріняться у відсутності системної роботи, що
спрямована на усвідомлене засвоєння культурних норм наукового
дослідження. Термінологічні неточності, мовні кальки, неправильне
вживання частиномовних форм, порушення синтаксичного зв'язку і логіки
висловлювання, невиразність наукових текстів – усе це знижує теоретичну і
практичну цінність виконаного дослідження. Як наслідок, написання
наукових статей, кваліфікаційних робіт (дипломної, магістерської,
кандидатської дисертацій) без власного індивідуального почерку й «відчуття
своєї Самості» (С.Гончаренко). Існуючий рівень наукової мовної культури
зумовлений недостатньою увагою до цієї важливої ланки роботи в
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах.
Наукова мовна культура нормативне користування науковою
мовою в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, формування
високого рівня мовнокомунікативної культури.
Водночас саме науковий текст увиразнює індивідуальність автора, його
індивідуальну манеру викладу і побудову думки, здатність надавати
конкретним, логічним, власне науковим відомостям особливого форми словесної
творчості, інноваційно оформляти структуру думки (С.Ракитіна), розширює і
поглиблює наукову картину світу як, власне, самого автора, так і адресата.
2. Серед принципів укладання наукових текстів виділяють принципи
змістовної насиченості, наукової інформативності, новизни, змістової
закінченості, проблемності, доступності фахівцеві однієї чи кількох галузей.
Загострюється увага до принципів професійної значущості, що
виявляється у повідомленні необхідних відомостей з галузі професійної
сфери діяльності; науковості, що полягає (за Ю.Сорокіним) у дослідженні
об'єктивного (істинного) змісту речей і явищ та їх взаємодії; новизни
професійно орієнтованої інформації, її пізнавальної цінності, що
характеризується наявністю теоретичних положень, нових знань, які
обґрунтовані на основі фундаментальних або прикладних наукових
досліджень і розкривається в авторській концепції, оцінці певного явища чи
факту; доступності фахівцям однієї чи кількох галузей, що означає
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зрозумілість, легкість сприйняття інформації, відповідність повідомлення
комунікативній сприйнятливості користувача; змістової завершеності, яка
реалізується в цілісності розкриття намічених завдань.
Важливими характеристиками наукового тексту є проблемність,
гіпотетичність, цілеспрямованість. Текст обов'язково відображає ту чи іншу
проблему, висуває гіпотези, орієнтує на нове знання, характеризується
доцільністю й раціональністю усіх положень, орієнтований на досягнення
дослідницької мети і завдань. Водночас принцип проблемності передбачає
потребу кодування проблемних запитань у назвах, змісті окремих параграфів
і всього наукового тексту.
Зростає вага принципу інтертекстуальності, який характеризують як
багатовимірний зв'язок наукового тексту з іншими. Н. Колесникова
наголошує на так званому діалогу з певною чужою смисловою позицією, на
взаємодії «своєї» і чужої» мови (залучення читача до авторського
міркування). Цю ознаку наукового тексту визначають як діалогічність,
виражену у використанні проблемних запитань, цитат, оцінних мовних
засобів тощо. Так дослідник повідомляє про мету дослідження (зупинимося
на), кваліфікує свої дії (розглянемо, проілюструємо, наведемо приклад),
прагне висловити власне бачення стосовно певної проблеми, подискутувати з
фахівцями.
Архітектонічною одиницею наукового тексту виступає абзац.
Абзац (нім. Absatz) - відступ вправо на початку першого рядка кожної
частини тексту.
Абзац - це частина тексту, що являє собою структурну, тематичну і
змістову завершеність. Абзаци призначені для того, щоб виокреслити хід
думок автора, їх завершений характер. Кожний наступний абзац розвиває
думку попереднього, випливає з нього і пов'язаний з наступним.
На письмі абзац виділяється відступом вправо. Перші речення абзацу
вимовляються з більшою силою голосу. Між абзацами паузи довші, ніж між
реченнями в середині абзацу.
В абзаці важлива роль першого речення. Щоб головна думка,
сформульована в першому реченні абзацу, прослідковувалася і далі, в
наступних реченнях варто застосувати повтор одного й того ж слова,
словосполучення, вживання відповідних займенників тощо. Грамотне
членування тексту на абзаци допомагає осмислити прочитане.
Абзац може складатися і з одного речення, якщо йому надають
особливого значення. Перехід від одного абзацу до іншого часто означає
перехід до нової думки.
Призначення оглядового тексту - забезпечити наукове обґрунтування
предмета дослідження, установити межі цього дослідження, показати
ступінь невивченості його окремих складових.
Методологічний текст слугує для вмотивування та опису специфіки
методології проведеного дослідження.
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Емпірико-фактологічний текст (термін Ю.Сурміна) містить опис
фактологічної бази дослідження, класифікації й узагальнення фактів у
конкретному дослідницькому контексті.
Теоретичний текст подає теоретичні аспекти предмета дослідження.
Пояснювальний текст розкриває основні положення, містить різні
примітки і пояснення понять, таблиць, формул, рисунків тощо.
Додатковий текст подає анкети, тексти завдань, рисунки, графіки,
статистичний матеріал як додаткові докази наукових положень. Такий текст
розміщують у додатках до наукової роботи.
Науковому тексту мішаного типу властиві ознаки різних видів
наукових текстів (теоретичного
з елементами оглядового, емпірикофактологічного або пояснювального текстів).
При своїй типовості кожний науковий текст індивідуальний. Це
залежить від автора, його досвіду текстотворення, прагнення до
самовираження і знаходить вияв в авторських стилістичних прийомах
застосування різних мовних засобів.
3. У науковому мовленні широко використовується абстрактна
лексика, яка відображає якість (продуктивність), взаємозв'язок
(зумовленість), дії (відтворення), сукупності (тематика, проблематика).
Слова використовуються зазвичай в одному значенні, що є виявом необхідної
точності.
Серед лексичних засобів наукового стилю виділимо також і такі:
лексичний повтор, синонімічна заміна, анафора, протиставлення, стилістично
нейтральне вживання слів, міжнародні словотворчі елементи, з допомогою
яких утворюються терміни (макро – великий, мікро – малий, ду – два; інтер –
між; мульти – багато).
До типових помилок у слововживанні належить також не завжди чітке
розрізнення паронімів.
Пароніми - слова, близькі за звучанням, але різні за значенням. Варто
розмежовувати значення слів дружний і дружній: : д р у ж н и й –
згуртований, одностайний, зв’язаний дружбою, взаємною прихильністю:
колектив, сім’я; д р у ж н і й – доброзичливий, прихильний, належний
другові, заснований на дружбі: контакт,зв’язки, візит, критика.
Фразеологія наукового тексту покликана виражати логічні зв'язки між
частинами висловлювання (як показав аналіз, навести приклади, звідси
випливає, на основі отриманих даних, віддавати належне, привертати увагу,
наводити аргументи, опиратися на факти) і позначати певні поняття, тобто
виступати терміном (ступінь дослідженості, наукова новизна, теоретичне
значення, питома вага, нагальна потреба).
Суворо нормативними вважають морфологічні норми. Це виявляється
в деякій обмеженості у використанні одних граматичних форм і частій
повторюваності інших. Відхилення від морфологічних норм призводять до
морфологічних помилок. Ідеться, зокрема про неправильне утворення
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відмінкових форм іменників, прикметників, числівників, займенників
(писати лист замість писати листа, семи експертами замість сімома
(сьома) експертами); неправильне визначення граматичного роду іменників
(ґрунтовна рукопис (ж.р) замість ґрунтовний рукопис (ч.р.); кандидатська
ступінь (ж.р) замість кандидатський ступінь (ч.р.); неправильне утворення
ступенів порівняння прикметників і прислівників (більш складніша ситуація
замість більш складна ситуація, найбільш ефективніше, замість найбільш
ефективно); неправильну словозміну числівників (від п’ятдесяти до
шестидесяти відсотків замість від п’ятдесяти до шістдесяти
відсотків);порушення закономірностей сполучуваності дробових числівників
з іменниками (отримали 5,2 бали замість отримали 5,2 бала); відхилення від
морфологічних норм у межах лексико-граматичного класу займенників (саме
завдяки ньому замість саме завдяки йому); порушення категорії стану,
категорії особи дієслів ( вибачаюся замість вибачте, хотять замість хочуть);
неправильного утворення дієслівних форм (говорючи, починаючий дослідник
замість говорячи, дослідник-початківець) тощо.
Найбільш уживані в наукових текстах іменники з абстрактним
значенням і віддієслівні іменники (вивчення, застосування, узагальнення,
дослідження). Надмір таких іменників значно ускладнює текст, тому фахівці
радять
віддавати
перевагу
дієсловам:
вивчати,
застосовувати,
узагальнювати, досліджувати.
Недостатнє розуміння значень іменників спотворює відмінкові форми.
Значна кількість помилок зумовлена вибором форми родового відмінка
однини іменників
чоловічого роду 2-ї відміни. Зокрема, важливо
враховувати, що деякі терміни мають і закінчення – а, і закінчення – у.
Наприклад, термін у значенні «слово» – терміна, у значенні «строк»
терміну, апарата (прилад) — апарату (установа), елементу (абстрактне) —
елемента (конкретне), інструмента (одиничне) — інструменту (збірне),
рахунка (документ) — рахунку (дія), фактору (чинник) — фактора (маклер).
У звертаннях використовується кличний відмінок іменників
(Олеже, Маріє, Любове). Звертаючись до особи на ім'я та по батькові,
ставлять у кличному відмінку обидва іменники: Іване Степановичу. У
звертаннях, які складаються з двох загальних назв або із першої загальної, а другої – іменної, обидва слова вживають у кличному відмінку:
добродію Андрію.Чоловічі прізвища на - ко, - ук та з нульовим закінченням
відмінюються, жіночі - ні: Олегові Ткачуку (але Олені Ткачук), Василя
Марченка (але Зоряни Марченко). Іменники на позначення жінок за
професією або родом занять у наукових текстах використовують у
чоловічому роді: заслужений учитель України Ольга Рудницька, професор
Пентилюк, академік Мацько, декан Ольга Рудь, старший викладач Ірина
Кожем'якіна.
Типовою помилкою у наукових текстах є використання числівникових
сполук зі словом раз типу два і п'ять десятих рази. Слово раз відмінюється
як мільйон, мільярд. З дробовими числівниками уживають раза (два і п'ять
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десятих раза; збільшити обсяг виробництва в 5,6 раза; знизити
собівартість продукції у 2,8 раза.
Займенник - частина мови, що маловживана в науковому тексті. Не слід
використовувати займенники я, ти. Ще наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., за
свідченням І. Кочан, авторське я замінили на ми (цей прийом називають
множинною скромністю) або іменником автор (цієї статті;
зазначений”,„названий”, „вказаний”). Займенником ми послуговуються, коли
необхідно представити думку певної групи людей, однак частіше він
функціонує у сполуках на нашу думку, на наш погляд.
Займенник ви вживають в усному і писемному науковому мовленні для
вираження поваги, пошани і ввічливості: Прошу Вас, шановний колего...;
Хотілося б почути Вашу думку стосовно цього…
Не завжди етичне в науковому мовленні використання займенників
він, вона, вони. Присутню на засіданні особу слід називати на ім'я і по батькові
чи за прізвищем. Поширена форма викладу від 3-ї особи: автор доводить,
майстер слова наголошує, вчений розглядає.
В
українській
науковій
мові послуговуються
вказівними
займенниками цей, той, такий з прийменниками, що визначають логічні
зв'язки між частинами висловлювання: в тому випадку, з цією метою.
Уживають також означальні займенники інший, увесь, заперечний займенник
жоден, натомість не доречні в науковому тексті неозначені займенники
щось, дещо, що-небудь.
Усне і письмове наукове мовлення характеризується значною кількістю
дієслівних форм. Інфінітив має форму на –ти (починати, виконувати);
закінчення –ть переважає в розмовному мовленні. Більшість дієслів у
наукових текстах функціонує у формі теперішнього часу, що виражають
значення констатації факту: розглядається, спостерігаються, виявляються,
відбуваються. Рідковживані в науковому мовленні форми дієслів 1-ї та 2-ї
особи однини (виконую, прослідковую, пишеш, конспектуєш, доповідаєш),
натомість у відгуках і виступах використовують форми першої особи
множини: Відзначимо струнку і достатньо продуману структуру роботи;
Цінність роботи вбачаємо в наявності "наскрізної" ідеї.
Поширеними в наукових текстах є різновидові дієслова дійсного
способу (охарактеризувати, інтерпретувати, мотивувати, доводити,
вважати), рідше вживають дієслова умовного способу. Недоречні дієслова
наказового способу. Багато дієслів у науковому стилі виступають у ролі
зв'язки: бути, стати, слугувати, вважатися, характеризуватися.
Недоконаний вид у текстах фахового спрямування переважає у складених
формах (будуть проводитися, буде здійснюватися), доконаний вид
утворюється за допомогою префіксів (відвідати, започаткувати).
Характерні для наукових текстів стійкі дієслівно–іменникові сполуки
(брати участь, дотримуватися вимог, надавати слово, ставити запитання),
інфінітиви у поєднанні з модальними словами (необхідно відзначити, слід
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підкреслити, у попередньому розділі було розглянуто; подібне вирішення
питання є доцільним).
Суть наукового тексту зосереджена в безпосередній дії, вираженій
дієсловом, тому типовою помилкою є надуживання віддієслівними
іменниками на -ння. Наприклад: Вивчення світових тенденцій та
узагальнення зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутнього
вчителя-філолога сприяло виявленню найбільш вагомих ідей, що
заслуговують упровадження у вищих навчальних закладах України.
Активні дієприкметники теперішнього часу на -учий (-ючий) є
маловживаними: випускаюча кафедра, узагальнюючий виступ. В українській
науковій мові помітна тенденція до уникнення дієприкметникових форм на –
уч-(-юч-) теперішнього часу і заміна їх –уваальн-: констатувальний замість
констатуючий, формувальний замість формуючий, об'єднувальний замість
об'єднуючий. Варто уникати ненормативних форм або заміняти їх
іменниками, прикметниками, підрядними означальними реченнями.
Наприклад: головуючий на засіданні спеціалізованої вченої ради – голова
засідання спеціалізованої вченої ради; відповідаючий на запитання
дисертант - дисертант, який відповідає на запитання; виступаючий –
промовець.
У наукових текстах використовують прислівники зі значенням ознаки
дії (попереду, угорі, щоразу, згарячу, обов'язково, принагідно) чи стану особи
(приємно, радісно, образливо), іншої ознаки (мудро, вдячно, сердечно).
Українська наукова мова послуговується сурядними, підрядними
сполучниками та сполучниковими словами (і, але, однак, проте, відповідно
до того, що; після того, як, у залежності від того, що; внаслідок того, що).
Серед розділових сполучників чи – або автори наукових текстів
надають перевагу сполучнику чи: Для точного запису вимови окремих
звуків, слів чи цілого тексту використовують фонетичну транскрипцію (З
«Універсального словника української мови», 2009).
Серед сурядних градаційних сполучників, що вказують на перехід дії
або стану через певну межу в бік посилення чи послаблення, найбільш
уживаними є не лише ...а й, не лише ...але й.
Синтаксис наукової мови відзначається книжністю, яскраво вираженим
сполучниковим зв'язком, складними конструкціями і водночас «виразно
виявляє національний спосіб формування і висловлення думки»
(В.Кухарєва). У двоскладних реченнях зазвичай уживають простий
дієслівний присудок, виражений дієсловом активного стану у формі третьої
особи однини або множини теперішнього, минулого чи майбутнього часу.
Наприклад: Кафедра виконує планову наукову тему... Аспірант урахував
зауваження… Спеціалізована рада розгляне дисертацію…
Однак більш уживані речення зі складеним іменним присудком,
складником якого виступають дієслова-зв’язки бути, є, називатися,
становитися, робитися, здаватися, мати, залишатися, володіти,
визнаватися, відрізнятися, розпізнаватися, характеризуватися, складатися,
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слугувати, міститися, полягати, перебувати, визначатися, уявлятися,
становити собою, вважатися тощо.
Уживані в наукових текстах більшою чи меншою мірою різні види
односкладних речень. Обмежено використовуються хіба що називні речення.
Це назви розділів, підрозділів і пунктів, підписи під рисунками, діаграмами,
ілюстраціями.
Найчастіше вживаються в наукових текстах безособові речення, що
позначають дію взагалі, спрямовують увагу читача на об’єкт чи дію і
яскраво відображають об’єктивний характер наукового викладу: З цим
висновком важко погодитися; Прилади можна використовувати; Важливо
підкреслити, що ...
Особливе місце у наукових текстах посідають безособові речення із
присудком, вираженим дієслівною формою на -но, -то, та об’єктом – прямим
додатком, вираженим у формі іменника у знахідному (або родовому)
відмінку без прийменника: застосовано (що?) метод; прочитано (що?) курс
лекцій.
Поширеною стилістичною помилкою наукових текстів є уведення в
речення діяча у формі іменника чи займенника в орудному відмінку: Курсову
роботу було виконано студенткою Іриною Тимченко; Доповідь виголошено
професором Струганець; Зауваження дисертантом враховані. Орудний
відмінок діяча тут неможливий, адже дієслівні форми на –но, -то незмінні і
не потребують особи-виконавця. Отже, правильно буде: Курсову роботу
виконала студентка Ірина Тимченко; Доповідь виголосила
професор
Струганець. Дисертант врахував зауваження.
Потреба дотримуватися логічної послідовності, доказів, аргументувати
висловлену думку, з'ясовувати причини і наслідки аналізованих явищ
зумовлює
використання
простих
ускладнених
(однорідними,
відокремленими, вставними членами) речень.
Серед складних речень у науковому мовленні переважають
складносурядні і складнопідрядні із чітко вираженим синтаксичним зв'язком
між частинами. Складносурядні речення трапляються рідше, їх частини
можуть легко переставлятися. Більш властиві складнопідрядні речення, тому
часто вживаними є підрядні сполучники (що, так як, внаслідок того що, у
зв'язку з тим, що, незважаючи на те, що, бо, тоді як та ін.).
Отже, професійно майстерним сьогодні можна вважати дослідника,
котрий має не лише глибокі спеціальні знання, досконало опанував
методологію наукової творчості, а й отримав ґрунтовну мовнокомунікативну
підготовку, вільно, нормативно послуговується національною науковою
мовою в усіх її підстилях, представляє аналітико-синтетичну інформацію та
адекватно викладає її як у письмовій, так і в усній формах. Такі уміння є
складниками високої культури наукової мови.
4. Науковий текст – це цілісний комунікативний блок, що має чітку,
логічну структуру із внутрішньо завершеними частинами (розділами,
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підрозділами, пунктами, абзацами), насиченими відповідною термінологією.
Важливими характеристиками наукового тексту є зв'язність, проблемність,
гіпотетичність,
інформаційна, логічна, емоційно-оцінна, спонукальна
насиченість, завершеність, комунікативність, модальність. Незважаючи на
типовість, кожний науковий текст індивідуальний. Це залежить від автора,
його мовних, інтелектуальних здібностей, мовного чуття, досвіду
текстотворення.
Дослідницька мета - створення наукового тексту з чіткою структурною
і формальною організацією, досягають шляхом дотримання мовних норм і,
зокрема, морфологічних. Це виявляється
в деякій обмеженості у
використанні одних граматичних форм і частій повторюваності інших. У
науковій мові, зокрема переважають іменники, дієслова, прикметники і
меншою мірою – займенники, частки. Співвідношення частин мови в тексті
залежить від приналежності до одного з типів мови - розповіді, опису,
роздуму. Вільне послуговування нормативною національною науковою
мовою стимулює фаховий саморозвиток дослідника.
Для професійного саморозвитку важлива передусім культура читання
наукового тексту. Культура укладання і створення якісного наукового тексту
передбачає оволодіння текстовою культурою. Ідеться про готовність
моделювати зв'язний текст з урахуванням структурно-смислових
композиційних, категоріальних особливостей та дотримання принципів
текстової організації. Сьогодні зростає вага жанрової компетенції.
Досліднику необхідно вміти обирати й аналізувати жанр доцільно до
комунікативної ситуації.
Для дослідника важлива і стилістична культура, готовність будувати
стилістично коректні наукові тексти різних жанрів. Ідеться, зокрема про
інформативну, логічну, оцінну насиченість наукового тексту, тобто ступінь
смислової і змістової новизни, що виявляється в авторській концепції,
системі авторських оцінок, які допомагають читачеві зрозуміти смисл тексту.
Актуалізується і потреба в термінологічній культурі. Варто уважно
поставитися до фахових термінів: уникати полісемічності, перенасиченості,
термінологічних запозичень, використовувати тільки зрозумілі й недвозначні
терміни. Загострюється увага до лексикографічної культури. Йдеться
зокрема, про сформованість стійкої усвідомленої потреби та інтересу в
опануванні
здобутків
української
лексикографії
і
правильному
послуговуванні словом, про вміння й навички сприймати, впізнавати,
аналізувати, коментувати, зіставляти мовні явища і факти, укладати власні
словники.
Вагоме місце у структурі наукової мовної культури займає культура
фахового наукового редагування і саморедагування. Теоретичним підґрунтям
до оволодіння редакторською компетенцією слугує функціональна
стилістика. Завдання цієї складової – власне, не виправити мовні недоліки, а
забезпечити гармонійну єдність змісту і форми наукового тексту, тобто, за
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потреби, вичитати, скоротити, обробити і навіть переробити, отже, «створити
цілісний пізнавальний образ функціонального простору».
Отже, наукова мовна культура виступає основою професійного
саморозвитку дослідника. Нормативне користування науковою мовою в
усній і писемній, діалогічній і монологічній формах забезпечує культура
праці з науковим текстом: культура читання, укладання і наукового
редагування. Вагома роль у цьому процесі текстової, жанрової,
бібліографічної, стилістичної, термінологічної, лексикографічної культури
дослідника.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.1.
Тема: Лексикографічна і термінологічна культура дослідника
Питання для обговорення
1. Компоненти лексикографічної культури дослідника.
2. Термінологічна культура науковця.
3. Поради до використання термінів у власних текстах.
Методичні вказівки. У процесі підготовки до практичного заняття
майбутні доктори філософії повинні підготувати повідомлення, у яких
необхідно акцентувати увагу на таких аспектах щодо питань для
обговорення:
1. Компонентами лексикографічної культури виступають мотиваційноціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний.
Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає сформованість стійкої
усвідомленої потреби, емоційно-оцінного ставлення та інтересу в опануванні
здобутків української лексикографії, переконаності в суспільній значущості
знань з лексикографії, бажання здійснювати лексикографічний науковий
пошук, вироблення мовного смаку, лінгвістичного чуття, розширення
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філологічного кругозору, професійного задоволення від виконуваної
діяльності.
Когнітивний компонент складають знання різних типів словників та їх
цільового призначення, праць українських лексикографів й ознайомлення з
досвідом словникарської роботи за кордоном; знання принципів побудови й
особливостей структури словникової статті, її своєрідності у словниках
різних типів, знання лексикографічної роботи з науково-навчальним,
публіцистичним і художнім текстом.
Операційно-діяльнісний компонент характеризують уміння та навички
користуватися словниково-довідниковими джерелами різних типів й
оперувати набутими лексикографічними знаннями: сприймати, впізнавати,
аналізувати, зіставляти мовні явища і факти, коментувати, критично
оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності сфері й ситуації
спілкування; розмежовувати варіанти норм і мовленнєві порушення;
виконувати порівняльний аналіз словників, володіти навичками збирання та
оброблення лексикографічного матеріалу, в т.ч. комп’ютерного, укладати
власні словники-довідники тощо. Важливі і властивості особистості для
захисту від «інформаційного шуму». Несформованість лексикографічної
культури приводить до зниження рівня комунікативної, методологічної
культури дослідників.
Для розвитку складових лексикографічної культури, а, отже,
професійного саморозвитку особистості важливе значення має ознайомлення
із здобутками відповідної науки.
Відомо, що лише протягом 1994 – 2007 років через систему
національної словникової бази України випущено понад 60 нормативних
українських словників загальним накладом понад 700 тисяч примірників.
Постійні лексичні зміни в мовній системі й необхідність їх ефективної
фіксації зумовлюють збагачення цілей національної словникової бази.
Ідеться про кодифікацію мовної норми, повноту лексикографічного опису,
авторитетність словників, інтегрованість. Відбувається і перегляд чинної
класифікації лексикографії. Увиразнюється теоретична і практична
лексикографія, теорія лексикографії і навчальна лексикографія, динамічно
розвивається комп'ютерна і корпусна лексикографія. Відбувається істотне
просування в галузі металексикографії, окреслюється адресна спрямованість
лексикографічної продукції.
Розглянемо означену проблему крізь призму навчальної лексикографії.
На сьогодні розширюється і поглиблюється визначення словника.
Словник - зібрання слів (словосполучень), розташованих у певному
порядку, з певними супутніми поясненнями залежно від його призначення.
«Словник – це всесвіт, побудований за абеткою». Крилатий вислів
письменника Анатоля Франса влучно відображає вагу словників у житті
суспільства й окремої особистості. Їх справедливо називають
інтелектуальним наставником і путівником в океані лексичних скарбів мови.
Надаючи змогу швидко й ефективно зорієнтуватися у величезному і
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складному інформаційно-комунікаційному просторі, словники загалом
сприяють підтримці норм літературної мови, підвищенню правильності,
виразності й точності індивідуального мовлення її носіїв.
У широкому вжитку поняття «академічний словник». Так називають
словники і довідники з культури мови, що створені в Академії наук і
виступають джерелом надійної інформації про літературну норму. Ці
дидактичні засоби мають на меті забезпечити загальноосвітні й культурноосвітні потреби, а також науково-освітні вимоги.
У час розробки і теоретичного обґрунтування метамови словника
змінюються мета і функції словникової статті. У ній подається різнобічна
інформація про належність слова до певного граматичного класу, його
дериваційний потенціал, походження, наявність семантичного інваріанту,
тобто, про те, що слово існує в оточенні інших слів. До того ж сьогодні
недоцільно говорити про абсолютну повноту словникової статті, адже
«кінцевість кожного словника - це початок наступного».
Йдеться, зокрема, і про відносне розмежування енциклопедичних та
лінгвістичних (загальномовних або філологічних) словників.
Відомо, що енциклопедичні словники зосереджують увагу на понятті, а
також подають стислу характеристику предметів, явищ, подій, абстрактних
понять, відомості про історичних осіб, діячів науки та культури, трактують
факти і явища з різних галузей науки, мистецтва, політики, релігії, містять
інформацію про різні країни, народи, що їх населяють, та мови, якими вони
спілкуються. До такого лексикографічного жанру належать енциклопедії,
енциклопедичні словники та довідники, термінологічні словники, біографічні
словники, а останнім часом лінгвокраїнознавчі словники, словники культури
тощо. Такі видання відображають відомості про поняття, а також можуть
містити картки, схеми, ілюстрації тощо.
Розвитку загальної освіти, зокрема, сприяють енциклопедії (УРЕ,
Енциклопедія українознавства; Українська загальна енциклопедія),
спеціальні наукові енциклопедії (мовознавства, історії, літературознавства),
енциклопедичні та галузеві термінологічні словники і довідники з усіх
ділянок знань.
Лінгвістичні словники «пояснюють лексику під фаховим кутом зору, її
значення, походження, написання, вимови. Лінгвістичні словники поділяють
на одномовні, двомовні та багатомовні. Одномовні словники розподіляють
на:
– довідниково-лінгвістичні:
а) орфографічні – подають відомості про правильне написання слів
відповідно до чинних орфографічних норм;
б) орфоепічні – подають відомості про вимову слів та наголошування
їх;
в) етимологічні – тлумачать походження і зміну значень слів на основі
зіставлень із словами спільного кореня інших споріднених мов;
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г) тлумачні – відображають словниковий склад мови на певному етапі
його розвитку;
д) фразеологічні – вміщують цілісні звороти (фразеологізми, крилаті
слова, ідіоми та ін.); пояснюють значення стійкого сполучення слів,
особливості вживання, походження, можливості варіювання в мовленні;
– іншомовних слів – пояснюють значення слів, запозичених з різних
мов;
– граматичні – містять інформацію про морфологічні та синтаксичні
властивості слова, категорійні ознаки;
– термінологічні – містять визначення слова-терміна і відомості про
використання його в певній галузі знань;
– міжслівних зв’язків: а) синонімічні; б) антонімічні; в) паронімічні;
г)омонімічні;
– діалектні – трактують лексику територіальних діалектів;
– історичні – фіксують лексику попередніх періодів розвитку
української мови;
– мови окремих письменників – служать для систематизації й
пояснення слів, уживаних письменником у його творах;
– інверсійні або зворотні – розташовують слова з урахуванням алфавіту
від кінця слова до його початку; для зручності пошуку вирівнювання списку
слів у такому словнику йде по правому краю; у комп'ютерній лінгвістиці такі
словники використовують як основу для складання і перевірки словників
словоформ;
– частотні (подають слова в порядку від найбільш частотного до
найменш частотного).
Лексикографами дедалі частіше наголошується на прозорості межі між
цими видами словників.
Кожний словник залежно від призначення і функцій – загальномовний
чи спеціальний, одномовний чи перекладний, нормативний, вибірковий,
генетичний – допомагає вибудувати науковий текст й адекватно сприймати
відповідні елементи в ньому.
Зокрема, коли виникають проблеми щодо розуміння значення слова в
тексті, вагання в правильності його використання в мовленні, слід звертатися
до академічного тлумачного, або комплексного, словника, в якому слово
розкрито в нерозривній єдності парадигматичного, синтагматичного і
дериваційного аспектах. Робота з тлумачним словником загострює
сприйняття і розуміння глибинного смислу слова.
Для розвинених країн великі тлумачні словники мають статус
національного надбання: наприклад, Oxford English Dictionary, Webster
English Dictionary (для англійської мови), Le Grand Larousse (для французької
мови) тощо. У праці національного рівня - у першому томі
фундаментального академічного тлумачного "Словника української мови" у
двадцяти томах щироко представлено лексику релігійної літератури; слова,
що вживалися до початку 1930-х років і потім були обмежені у використанні;
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лексику, яка існувала в мові, але не була зафіксована в матеріалах, що
використовувалися під час створення словника в 11 томах), мову реклами та
Інтернету.
Орфоепічний і орфографічний словники засвідчують правописні
стандарти і норми вимови. Робота з етимологічним словником дає змогу
з'ясувати походження лексем й
розширити уявлення про духовноматеріальну культуру різних регіонів України. Збагатити мовний потенціал
допомагають синонімічні, антонімічні, фразеологічні словники, словники
епітетів, іншомовних слів та ін.
Характеристика слова, особливо його стилістичних рис, створення
лексикографічного портрета слова чи групи слів потребує одночасного
звернення до словників різних типів і різних баз даних. Це стимулює
розвиток комп’ютерної (електронної) лексикографії, отже, зумовлює
інформаційно-комп'ютерної складової в лексикографічній культурі
сучасного користувача.
виформовується сучасний напрям прикладної лінгвістики – корпусна
лексикографія. Це галузь вивчення мови на основі текстів сучасної мови з
постійним використанням комп'ютера для аналізу, збереження і опрацювання
лексикографічної інформації. Корпусна лексикографія дає змогу постійно
збільшувати кількість лексичних одиниць, не очікуючи чергового
перевидання словника, значно економлячи час і матеріальні ресурси.
2. Один із показників загального мовно-культурного рівня дослідника правильне і вільне володіння термінами.
Термін (від лат. terminus - межа) – це слово або словосполучення, що
позначає спеціальне поняття певної галузі знання або діяльності.
Цінність терміна в тому, що він несе логічну інформацію великого
обсягу. У науковому тексті недоцільно без потреби й необхідного
обґрунтування подавати термінологію різних галузей. Кожна галузь науки
має притаманну тільки їй термінологічну систему. Розвиток термінологічної
лексикографії стимулюють регулярні міжнародні конференції: Під егідою
Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології на базі
Національного
університету
―Львівська
політехніка‖
відбувається
конференція ―Проблеми української термінології. СловоСвіт‖. Інститут
української мови НАН України організовує конференцію ―Українська
термінологія і сучасність‖.
Значення термінів фіксують у термінологічних тлумачних словниках
(універсальні енциклопедії, галузеві термінологічні словники). Упродовж
1990-2001 рр. вийшло понад 550 термінологічних словників із
найрізноманітніших галузей знань.
До речі, не завжди можна відрізнити терміни від нетермінів. Причина
в тому, що вузькопрофесійні слова часто переходять у загальновідомі і
розширюють значення. Ступінь термінологізації таких слів коливається
залежно від галузі науки.
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Не використовують у науковому тексті без потреби професійну
лексику.
Професіоналізми - слова та вирази, поширені в певному науковому
середовищі.
Професіоналізми вживаються на позначення спеціальних понять у
сфері певної професії: монітор, файл, принтер, сканер. Серед слівпрофесіоналізмів можуть уживатися слова і сполучення слів, за якими
суспільною практикою закріплене певне лексичне значення. До таких назв
належать складні одиниці термінологічної лексики (соляна кислота, сірчана
кислота, вуглекислий газ).
Професіоналізми можуть виступати також неофіційними, експресивно
забарвленими синонімами до складних термінів або до термінів, що не є
усталеними. Наприклад: оперативка – оперативна нарада, заліковка –
залікова книжка. Часто професіоналізмами є загальновживані слова, вжиті у
специфічному значенні. Наприклад: журнал, дошка, вікно (між уроками) – зі
сфери педагогічної діяльності.
Не бажано також захоплюватися значною кількістю термінів та
власною термінотворчістю.
Цим специфічним словам притаманні такі ознаки: номінативність,
наявність точної наукової дефініції, тенденція до моносемії в межах
термінологічної системи певної галузі, відсутність експресивних значень,
стилістична нейтральність, системність, точність семантики, висока
інформативність, переважно вузька професійна сфера поширення,
неконотованість, відсутність синонімії, абстрагований, логіко–понятійний
характер, системна організація в межах певного термінологічного поля,
однозначність, неметафоричність. Значення термінів пояснюються в
енциклопедичних і термінологічних словниках.
3. Терміни поділяють на:
- загальнонаукові (слова загальнонаукового вживання, що
використовуються в різних галузях знань: властивість, значення, елемент,
процес, результат, умова, цілісний, тотожний, продукувати; у словниках
такі слова мають помітку наук.);
- вузькоспеціальні (уживані в певній галузі науки: похибка, бабка,
підойма).
Важливим джерелом виступають терміни, утворені на власній основі
(корінь, наголос; довкілля, кисень, рушій, залізниця, дослідник). Однак часто в
науковому тексті зустрічаємо терміни, що походять з іноземних мов: кворум,
презентація, апробувати, ексклюзивний тощо.
Наявність запозиченої лексики в системі будь-якої мови – це свідчення
контактів мови-реципієнта з іншими мовами, спорідненими і
неспорідненими, на різних етапах спільного історичного поступу. Переважно
запозичення вiдбувалося з латинської, французької чи англiйської мов:
потенціал, інтеграл; функція, елемент тощо.
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Прихід лексичних запозичень у мову зумовлюють зовнішні і внутрішні
чинники. Серед зовнішніх чинників - культурні, економічні, наукові
контакти між українцями та іншими народами; поява міжнародних
телекомунікаційних мереж, посилення впливу мас-медіа та реклами;
авторитетність мови-джерела (наприклад, впливу французької мови у ХVІІ –
ХVІІІ ст., сьогодні перевагу має англійська мова).
Внутрішньолінгвістичними
причинами
вважають
номінативну
необхідність; відсутність у рідній мові відповідного слова для називання
нового предмета, нового явища, поняття (плеєр, дисплей, кастинг, хакер,);
необхідність у розмежуванні змістовно близьких, але все ж різних понять
(стиліст – гример, брифінг – прес-конференція, дилер – торговець); більш
точне позначення поняття (кутюр'є – це вже не просто кравець, це модельєр
модного одягу, спеціаліст, що розробляє авторські моделі одягу), економію
мовних засобів; тенденцію до заміни словосполучень й описових зворотів
однослівними найменуваннями (саміт – зустріч на найвищому рівні; ремікс
– новий варіант, переробка старої мелодії, пісні, інавгурація – офіційний
вступ на посаду президента країни).
Однак більшість запозичених слів мають відповідники рідною мовою.
До багатьох запозичень у нас є питомі синоніми: інтеракція – взаємодія;
спорадичний — поодинокий; варіабельний - змінний, мінливий, акумулювати
— нагромаджувати, накопичувати; вербалізувати - висловлювати.
П. Селігей називає явище надмірного вживання іншомовних термінів
„науковим жаргоном‖. Для позначення досліджуваних об’єктів і фактів слід
учений радить вживати терміни, а от зв’язки між ними (логічні, структурні,
історичні, функціональні, причинно-наслідкові) доцільно виражати за
допомогою загальномовної та загальнонаукової лексики.
Можливе використання і кальок. Тут з різних мов копіюється значення
та спосіб будови терміна, а зовнішня форма передається власними
морфемами. Наприклад: з латинської мови - відсоток (procentum); з
французької - розвиток (developpment); з німецької - поняття (Begriff), з
російської - співробітник тощо.
Емоційна та експресивна лексика в наукових текстах може виступати
лише формою вираження спеціальних понять. І все ж потреба у виразності
мови наукового викладу зумовлює яскраві епітети до терміна.
Краса і виразність мови наукової прози полягає саме в точності і
стислості вираження думки за максимально інформативної насиченості
слова, тому важливо уникати
плеоназму (спільна співпраця, реальна
дійсність, на початку конференції ми почали говорити, це питання
досліджувалося в кількох дослідженнях).
Професійна діяльність зумовлює ознайомлення з термінами відповідної
науки, оволодіння термінологічним мінімумом, отже, звернення до
термінологічних словників.
Важливими є словники синонімів, паронімів української мови, що в
разі потреби допоможуть замінити те чи те слово.
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Наприклад, серед таких сполук, як об’єм роботи і обсяг роботи,
обрати другий варіант. Згідно із словниками, об’єм – „величина чогось у
довжину, висоту й ширину, вимірювана в кубічних одиницях (куба, мозку,
серця тощо)‖. Обсяг – „взагалі розмір, величина, кількість, значення,
важливість чогось (бюджету, знань, роботи тощо)‖
Слід розрізняти такі варіанти: обробка інформації та опрацювання
інформації. Обробка – це „надання чомусь потрібного вигляду, доведення до
певного стану; упорядкування, удосконалення чогось‖; опрацювання –
„глибоке вивчення чогось, докладне ознайомлення з чимось‖.
Українська лексикографія не фіксує слова співпадання або
співставлення фактів, натомість пропонує уживати зіставлення
(порівняння) фактів. У словнику паронімів розрізняють слова: чисельний –
„який стосується числа, виражається числовим виразом; кількісний‖ та
численний – „який складається з великої кількості кого-, чого-небудь;
наявний у великій кількості‖.
Серед словосполучень стержень роботи і стрижень роботи
обирати другий варіант. Слово стрижень має також переносне значення
„основна, головна частина, основа чого-небудь‖.
В українському науковому мовленні доцільний варіант комісія в складі
5 осіб замість канцеляризму комісія в складі 5 чоловік.
Отже, варто уважно поставитися до фахових термінів: уникати
полісемічності,
перенасиченості,
термінологічних
запозичень,
використовувати в науковому тексті зрозумілі й недвозначні терміни.
Література
1. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. /
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імені А.С. Макаренка, 2015. – 190 с.
2. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М.
Семеног. – 2-ге вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 216 с.
3. Семеног О.М. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО
І ЛІТЕРАТУРНОГО РЕДАГУВАННЯ.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3.1.
Тема: Вимоги до фахового і літературного редагування наукового тексту.
Питання для обговорення
1. Редагування наукового тексту. Система коректурних знаків.
2. Редакторська підготовка матеріалів.
Методичні вказівки. У процесі підготовки до практичного заняття
майбутні доктори філософії повинні підготувати повідомлення, у яких
необхідно акцентувати увагу на таких аспектах щодо питань для
обговорення:
1. Редагування (лат. - впорядкований) - вид фахової діяльності,
пов’язаної з підготовкою до випуску у світ творів друку та аудіовізуальної
продукції.
Важливим етапом роботи зі створення наукового тексту є редагування:
правка – вичитування, скорочення, обробка чи переробка. Складність цього
етапу полягає в тому, що довгі дні, тижні, місяці, роки роботи над
відповідною темою призводять до запам'ятовування цілих шматків тексту і
"блокують зір". Ідеться про те, що, "як тільки мозок ухоплює початкові букви
слова чи початкове слово фрази, він відразу ж без допомоги зору, за
допомогою асоціативної пам'яті добудовує слово чи фразу, відключаючи
водночас на деякий термін зір. Ви начебто дивитися на речення, слова, букви,
але не бачите їх" (А.Зосімов, В.Голік).
Редакторська підготовка матеріалів передбачає роботу над
фактологічною сутністю; удосконалення змісту (вилучення повторів,
малозрозумілих слів); уніфікацію тексту (принцип однакового підходу до
скорочень, дат, написання великих і малих літер, абревіатур,
бібліографічного опису тощо), правильність написання географічних назв,
імен та прізвищ і точність цитат, цифр, дат, одиниць вимірювання.
Дослідники радять не починати правку наукового тексту із
виправлення правописних та мовних помилок. Важливо розпочати цю роботу
з оцінки актуальності теми, перевірити фактичний матеріал і залишити для
розкриття теми тільки якісні факти.
Редакторський аналіз - це розчленування тексту на складові елементи,
що виконується в процесі пізнання і практичної діяльності.
Звернути увагу на об'єктивність відбору фактів та їх
репрезентативність, що слугує підставою для науково обґрунтованих
висновків. Для оцінки повноти і глибини розробки теми доцільно
проаналізувати склад смислових аспектів, що відображаються у тексті й
після цього зробити мовну правку (виправити граматичні, пунктуаційні та
синтаксичні помилки).
Помилка — це порушення норми літературної мови.
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Виділяють помилки фактичні (перекручування фактів, прізвищ та
імен, одиниць величин та їх числових значень, різних посилань);
темпоральні (в тексті нечітко названо час події: наприклад: монографія
надрукована нещодавно), технічні (помилки при наборі тексту). Існують
також коректорські помилки (помилки уваги та помилки сприйняття тексту),
що пов'язані з ослабленням уваги або пам'яті (забуванням мовних правил).
Для корегування наукового тексту використовують коректурні знаки.
Коректурні знаки (знаки виправлення) – знаки, які використовують для
фіксації місця помилок у тексті.
Система коректурних знаків
№ Коректурний знак
Значення
1 Z
Зробити в тексті абзац
2 ~
Друкувати текст без абзацу
3
IT
Вписати пропущену букву, викреслити її
4
Вставити слово (слова)
5

€

Ліквідувати пропуск між буквами

|
˘
6
7

()

Зменшити пропуск між словами
Зробити пропуск між словами

|
8
||
9
10
11 |Ї|_| ~
12 3 2 1
13

Викреслити неправильно надруковане слово
Викреслити непотрібний текст
... ... ... ... ... Відновити слово, текст
Поміняти місцями сусідні букви, слова
Поміняти місцями слова у реченні
Ліквідувати пробіл

Виправлення, зроблені за допомогою коректурних знаків, здійснюють
чорнилом. Усі коректурні знаки повинні бути чіткими.
На етапі технічного редагування перевіряють уживання графічних
знаків. Не можна:
- переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали
(один ініціал) або умовні скорочення (проф., акад. тощо), які до них
належать (Л. І. Мацько, а не Л. І. // Мацько; акад. Н. Ничкало, а не акад. // Н.
Ничкало).
- роз’єднувати графічні скорочення на зразок та ін., і т. д.;
- відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать (2008
р., а не 2008 // р.);
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- переносити в інший рядок граматичні закінчення, з’єднані із цифрами
через дефіс (2-й, а не 2- // й; 3-го, а не 3- // го);
- розривати односкладові частини складноскорочених слів, зокрема
ініціальні й комбіновані абревіатури (АПН України);
- залишати біля попередньої букви м’який знак або апостроф (′);
- розривати буквосполучення, яким передається на письмі один звук
(над-звичай-ний, а не на-дзвича-йний);
- відривати одну букву від кореня, префікса (роз- вивати, а не розвивати);
- залишати на попередньому рядку або переносити на наступний одну
букву (опи-тування, а не о-питування);
- залишати в попередньому рядку одно-, дво- або трибуквений
прийменник (в, по, при), з якого починається речення;
- переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку або
лапки, що заривають попередній рядок, а також залишати в попередньому
рядку відкриту дужку або відкриті лапки
2. Редагування передбачає перевірку дотримання автором мовних норм
(граматичних, стилістичних, правописних, лексичних). За С. Єрмоленко,
мовною нормою вважають історично сформований і суспільноусвідомлений
стандарт, вироблений літературною традицією, який регулює мовленнєву
діяльність у її типових функціонально-комунікативних різновидах.
Перевіряючи правопис тексту, керуємося пропонованими змінами в
українському правописі:
1. Якщо іменник виступає у формі родового відмінка однини, то пів з
ним пишемо окремо: пів аркуша, пів віку, пів години, пів кілометра, пів пів
світу, пів України.
2. У деяких словах перед приголосними н та р на початку слова
пишемо и: инакше, иноді, инколи, инший.
3. Назви населених пунктів у родовому відмінку однини мають
закінчення -а, -я: Берліна, Вашингтона, Воронежа, Житомира, Кременчука,
Лондона, Луганська, Луцька, Миргорода, Новгорода, Парижа, Пекіна,
Пскова,
Севастополя,
Стамбула,
Тернополя,
Харкова
(але за традицією Риму). У складених назвах населених пунктів, другою
частиною яких є іменник, що в родовому відмінку закінчується на -у, -ю,
пишемо -у, -ю: Зеленого Гаю, Кам'яного Броду, Красного Лиману, Кривого
Рогу, Червоного Ставу, Широкого Яру тощо.
У розмовному мовленні деякі назви населених пунктів можуть мати
паралельні закінчення -а, -я та -у, -ю: Лондона і Лондону, Оренбурга і
Оренбургу, Парижа і Парижу, Стамбула і Стамбулу тощо.
4. Дифтонги au, ou, ow передаємо в українській мові переважно через
ав: авгур, авдит, авдиторія, авдієнція, авдіовізуальний, авкціон,
автентичний, автобіографія, автомобіль, автотренінг, автохтон,
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астронавт, інавгурація, лавр, лавреат, мавзолей, павза, фавна; Австралія,
Австрія, Таврія; Август, Аврора, Фавн та ин.
5. В антропонімах (особових іменах та прізвищах) відповідно до g у
мові-джерелі пишемо ґ, а відповідно до h – г: Верґілій, Вільгельм, Геґель,
Гемінґвей, Гендель, Васко да Ґама, Магатма Ґанді, Федерико Ґарсія Лорка,
Ґрета Гарбо, Едвард Ґриґ, Віктор Гюґо та ин.
6. Уникаємо подвоєної йотації в словах конвеєр, лояльний, плеяда,
рояль, саквояж, секвоя, феєрверк, фоє, юдей; Геєрдал, Ґоя, Мая,
Меєрхольд, Німеєр, Феєрбах, Хаям; Гаваї, Ємен, Єрусалим тощо.
В український алфавіт повернута літера „ґ". Відповідно в
орфографічному словнику змінилося написання слів, які раніше передавали
звук „ґ‖ за допомогою літери „г". Тому доцільно сумнівні слова, що мають у
своєму складі літеру „г‖ перевіряти за орфографічним словником.
Перевіряють уживання в науковому тексті спеціальної термінології.
Для цього узгоджують термін зі значенням, яке зафіксоване у словнику. Для
контролю термінів певної галузі бажано обирати словники останніх років
видання. Коли наявні кілька словників орієнтовно однакового терміну
видання, тоді важливо обирати радять за такими пріоритетами: галузева
енциклопедія, галузевий словник, універсальна енциклопедія.
Для кваліфікаційних робіт з педагогіки важливою довідниковоаналітичною працею вважають "Енциклопедію освіти" (2008). У книзі
ґрунтовно подано понятійно-термінологічний апарат сучасної освіти, основ
педагогічної і психологічної наук, персоніфіковану інформацію про педагогів
та громадських діячів, що сприяли розвитку освіти в Україні.
Для аналізу таких педагогічних термінів, як апарат, аналогія, динаміка,
задача, закон, значення, категорія, якість, критерій, концепція, метод
(способ), підхід, принцип, положення, поняття, предмет, умова важливо
звертатися до «Українського педагогічного словника» за ред.С.Гончаренка.
Серед психологічної літератури такого роду найбільш вдалим
вважають
словник
, серед філософських словників –
«Філософський енциклопедичний словник». Тут корисно ознайомитися із
змістом таких понять, як абстракція, аналіз, знання, значення, якість,
кількість, узагальнення, образ, об'єкт, досвід, практика, предмет, проблема,
розвиток, рефлексія, системний аналіз, властивість, форма, експеримент.
Необхідним для наукових досліджень є логічний словник, де можна
знайти пояснення таким термінам, як аксіома, алгоритм, гіпотеза, дедукція,
закон, знак, знання, ідея, інваріантність, індукція, класифікація, поняття та
ін.
У нових словниках подано і слова, які несуть самобутні ознаки
словотвірної системи української мови: пор.: комп’ютерщик –
комп’ютерник, випереджуючий – випереджувальний та ін. Відбувається
заміна одних запозичених слів іншими з метою певного дистанціювання від
російської мови: валіза замість чемодан, мапа замість карта (географічна),
вакації замість канікули.
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Готуючи науковий текст, варто скласти словничок використовуваних
термінів із зазначенням автора /авторів визначення. Цей словничок можна
взяти із собою при захисті кваліфікаційної роботи. Бажано обережно
ставитися до уведення нових термінів, уміти пояснити їх значення на
достатньому рівні.
В.Герман і Н.Громова пропонують характеристику мовних помилок,
які трапляються в наукових текстах:

1.

2.

3.

4.

Різновид помилки
Порушення
принципу
милозвучності
Зіставлення
непорівнянних
понять (алогізм)
Уживання слова у
не властивому
йому значенні
Окремий
випадок −
нерозрізнення слівпаронімів
Порушення норм
сполучуваності слів

5.

Калькування
російських сталих
словосполучень

6.

Невиправдане
повторення слова

7.

Мовна надмірність:
а) плеоназм
(уживання збіжних
значенням слів),
б) тавтологія
(повторення
спільнокореневих
слів)

РІЗНОВИДИ ПОМИЛОК У ТЕКСТАХ
Речення з помилкою
Виправлене речення
Я народився у Одесі. Команда Я народився в Одесі. Команда
повернулась з змагань вчора
повернулася зі змагань учора
увечері.
ввечері.
Вартість цього довідника
Цей довідник дешевший, ніж
нижча від аналогічних
аналогічні видання.
довідників.
Лексико-стилістичні помилки
На нараді йшлося про зміцнення На нараді йшлося про
виконавчої дисципліни.
зміцнення виконавської
дисципліни.
Яка уява склалася у вас про
Яке уявлення склалося у вас
цього художника?
про цього художника?

Цьому питанню приділяється
велике значення.
Відвідувачів виставки вражали
дешеві ціни промислових
товарів.
Цей Договір вступає в силу з
моменту його підписання
обома сторонами. (Російською
мовою − вступать в силу).
Делегація Києва перебувала з
візитом у Чикаго з 23 по 28
лютого. З Чикаго Київ пов'язують
давні дружні зв'язки.

а) Складіть свою
автобіографію.
Будемо взаємно допомагати
один одному.
Найбільше в людях я ціную
ґречність та чемність.
б) Початок семінару почнеться о 10.00.

Цьому питанню приділяється
велика увага.
Відвідувачів виставки
вражали низькі ціни
промислових товарів
Цей Договір набирає чинності
з моменту його підписання
обома сторонами.
Делегація Києва перебувала з
візитом у Чикаго з 23 по 28
лютого. Із цим американським
містом столицю України
пов'язують давні дружні
зв'язки.
Складіть автобіографію.
Будемо допомагати один
одному.
Найбільше в людях я ціную
Ґречність. Найбільше в
людях я шаную чемність.
Семінар розпочнеться о
10.00. (Початок семінару − о
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8.
9.

Мовна
недостатність
Невідповідність
ужитих мовних засобів стилеві висловлювання

10.

Уживання іменника
в невідповідній
формі роду, числа,
відмінка

11.

Ненормативне
ступенювання
прикметників
(використання
російськомовної
граматичної
моделі; злиття
простої і складеної
форм ступенів
порівняння)
Неузгодження
форми вищого ступеня прикметника,
ужитого як присудок, у роді, числі з
підметом
Неправильне
введення в речення
форми вищого
ступеня
прикметника
(пропуск
прийменника або
сполучника)
Некоректне
вживання
особового
займенника,
співвідносного за
контекстом із
різними
іменниками, що
спричиняє
двозначність
Неузгодженість

12.

13.

14.

15.

Ательє освоїло сучасний
спецодяг.
Усі студенти 3-го курсу повинні
розрахуватися з хвостами.

10.00)
Ательє освоїло випуск
сучасного спецодягу.
Усі студенти 3-го курсу
повинні розрахуватися із
заборгованостями.

Морфологічні помилки
На виставці-ярмарці
канцелярські приладдя
пропонували чотири фірми із
Санкт-Петербургу.

На виставці-ярмарку
канцелярське приладдя
пропонували чотири фірми із
Санкт-Петербурга.

Він опинився в більш кращому
становищі

Він опинився у кращому
становищі.

Це були найбільш прийнятніші
умови.

Це були найприйнятніші (або:
найбільш прийнятні) умови.

Цей випуск програми цікавіше,
ніж попередній.

Цей випуск програми цікавіший, ніж попередній.

Наші умови вигідніші ваших.

Наші умови значно вигідніші
від ваших (ніж ваші; за ваші;
порівняно з вашими).
На конкурсі змагалися
виконавці, молодші, ніж
минулорічні учасники (від або
за минулорічних учасників).

На конкурсі змагалися виконавці
молодші минулорічних
учасників.

Палійчук колись сам відвів сина
до музичної школи. І тепер він
був щасливий, що він став
лауреатом конкурсу скрипалів.

Палійчук колись сам відвів сина
до музичної школи і тепер був
щасливий, що той став
лауреатом конкурсу
скрипалів.

Майстри охоче допомагають

Майстри охоче допомагають
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16.

17.

18.

19.

особового
займенника із
замінюваним
словом (у роді,
числі).
Хибна граматична
форма іменника у
складі кількісноіменних сполук
Уживання повнозначного дієслова
являтися замість
дієслова-зв'язки
(є, був, була, було,
були)
Уживання
ненормативної
форми
дієприкметника
Уживання ненормативної форми дієприслівника

молоді, готуючи з них достойну
зміну.

молодим робітникам, готуючи з них достойну зміну.

Площа земельної ділянки − 44,3
гектари.

Площа земельної
ділянки − 44,3 гектара.

Пані Амосова Н.Р. являлася
головою профкому факультету
упродовж трьох років.

Пані Амосова Н.Р. була головою профкому факультету
впродовж трьох років.

Кошти, отримуємі від реалізації
конфіскованого майна,
перераховуються до державного
бюджету.
Вкладая кошти у навчання
працівників сьогодні, фірма
досягне визначних успіхів у
майбутньому.
Якщо працівник, перебувавши у
щорічній відпустці, захворів,
йому виплачується допомога на
тимчасову непрацездатність на
загальних підставах.

Кошти, отримані від реалізації
конфіскованого майна,
перераховуються до державного бюджету.
Укладаючи кошти в навчання
працівників сьогодні, фірма
досягне визначних успіхів у
майбутньому.
Якщо працівник,
перебуваючи у щорічній
відпустці, захворів, йому
виплачується допомога на
тимчасову непрацездатність
на загальних підставах.
Вам потрібно більш
відповідально ставитися до
роботи.

20.

Неправильний
вибір видової
форми
дієприслівника

21.

Злиття простої і
складеної форм
ступенювання
прислівників
Уживання
невідповідного
прийменника

Вам потрібно більш
відповідальніше ставитися до
роботи.

Уживання
невідповідного
сполучника чи
сполучного слова

Тут ви матимете консультації по
всіх питаннях.
Відповідь потрібно надіслати не
пізніше чим за 10 днів до
наради.
Фортуна посміхається тим, які
наполегливо прямують до мети.

Контамінація
парних сполучників

Трудовий договір може
розриватися не тільки з
ініціативи працівника, скільки з

22.

23.

24.

Будь-яка зі сторін звільняється зпід відповідальності ... по цьому
Договору...

Будь-яка зі сторін
звільняється від
відповідальності ... згідно з
цим Договором...
Тут ви матимете консультації
з усіх питань.
Відповідь потрібно надіслати
не пізніше ніж за 10 днів до
наради.
Фортуна посміхається тим, хто
наполегливо прямує до мети.
Трудовий договір може
розриватися не тільки з
ініціативи працівника, а й з
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ініціативи адміністрації.
Синтаксичні помилки
Треба вжити термінові заходи.
Ви дієте всупереч наших
пропозицій.

ініціативи адміністрації.

25.

Порушення норм
керування

26.

Контактне
розміщення кількох
слів у тій самій
відмінковій формі

Наш комітет ужив чимало заходів Наш комітет ужив заходів,
для розв'язання проблеми
спрямованих на захист прав
захисту прав споживачів столиці
споживачів Києва.
України.

27.

Неправильний
порядок слів

28.

Неправильне
введення
дієприслівника в
речення
Порушення
порядку слів
(однорідних членів
речення) при
парних
сполучниках
Неправильна
будова складного
речення:
а) зміщення
синтаксичної
конструкції;

Успіхів великих досягли завдяки
наполегливій праці трудівники
області.
Приїхавши у школу, письменника
тепло вітали учні і вчителі.

Трудівники області досягли
великих успіхів завдяки
наполегливій праці.
У школі письменника тепло
вітали учні і вчителі.

Бібліотека дає не лише
різноманітну літературу, а й
проводить зустрічі з відомими
митцями.

Бібліотека не лише дає
різноманітну літературу, а й
проводить зустрічі з
відомими митцями.

а) Головне, на що потрібно
звернути увагу, це на якість
продукції.

Головне, на що потрібно
звернути увагу, це якість
продукції.

б) Ці картини митця, які були
показані на виставці, які були
особливо знамениті, надовго
залишаться в пам'яті відвідувачів.

Показані на виставці
найвідоміші картини митця
надовго залишаться в пам'яті
відвідувачів.

в)
Кожний має право на
працю, що передбачає
можливість заробляти собі на
життя працею, вільно обраною
або на яку вільно погоджується.

Кожний має право на працю,
що передбачає можливість
заробляти на життя працею,
яку особа вільно обирає або
на яку вільно погоджується.

Третій параграф посібника
присвячено різним видам
юридичної відповідальності:
дисциплінарна, матеріальна,
цивільноправова,
адміністративна, кримінальна
тощо.
Слухали: слюсаря
Приходька А. А., який сказав, що

Третій параграф посібника
аналізує юридичну відповідальність: дисциплінарну,
матеріальну, цивільноправову, адміністративну,
кримінальну тощо.

29.

30.

31.

36.

б) нагромадження
підрядних речень
в) неправильне
поєднання
підрядного
речення і члена
речення
якоднорідних
Граматична невідповідність між
узагальнювальним
словом
(словосполученням
) і членами
однорідного ряду
Контамінація
прямої і непрямої

Треба вжити термінових
заходів.
Ви дієте всупереч нашим
пропозиціям.

Слухали: слюсаря Приходька
А.А., який сказав, що йому
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мови

1.

2.
3.

4.
5.

мені потрібно пройти курс
лікування в санаторії.

потрібно відбути курс
лікування в санаторії.
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Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М.
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4.1.
Тема: Найпоширеніші помилки у наукових текстах і шляхи їх уникнення.
Питання для обговорення
1. Мовні огріхи у наукових текстах та способи їх уникнення.
Методичні вказівки. У процесі підготовки до практичного заняття
майбутні доктори філософії повинні підготувати повідомлення, у яких
необхідно акцентувати увагу на таких аспектах щодо питань для
обговорення:
1. У сучасних фахових текстах широко вживають синтаксичні
конструкції, не властиві українській мові, частина яких узвичаїлась під
багаторічним впливом російської мови, але кожна мова має власні традиції та
норми побудови словосполук і речень. Свідченням багатства української
мови є різноманітність мовних засобів усіх рівнів, зокрема й синтаксису.
Не завжди вживання розщепленого присудка є виправданим і доречним; досить часто це данина традиції, яку дехто розуміє надто спрощено,
а то й неправильно. Допоміжні дієслова можуть сполучатися далеко не з
усіма віддієслівними іменниками. Напр.: питання ставити, порушувати,
висувати - можна; питання піднімати, загострювати - не можна;
допускатися (припускатися) помилки, суперечності, недоречності - можна;
допускатися (припускатися) браку, поломки, розкрадання - не можна;
викликати - захоплення, радість, овації - можна; протест, хворобу - не
можна.
Серед розщеплених присудків трапляються і порожні, беззмістовні, а
то і просто неграмотні словосполуки, наприклад: забезпечувати покращання,
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відбувається зростання, організувати використання, проявити пошану та
ін.
Труднощі узгодження. Йдеться насамперед про узгодження присудка
з підметом. Тут є кілька правил, які варто нагадати:
1) Якщо підмет має в своєму складі числівник, який закінчується на
одиницю, наприклад, 21,141,1991, присудок ставиться у формі однини.
2) Якщо числівник у підметі закінчується на два, три, чотири, присудок
ставиться у множині. Однина тут можлива лише тоді, коли повідомлення фіксує певний факт, як підсумок, або коли повідомленню
надається безособовий характер, напр.: Було переведено три
працівники. Такі конструкції в ділових і наукових текстах цілком
доречні.
3) За підмета типу п'ять осіб, сто п’ятнадцять тонн, сімнадцять
агрегатів та інших присудок може стояти як в однині, так і в множині.
Однина підкреслює внутрішню нерозчленованість, цілісність; вона
надає висловленню безособового характеру, виділяє загальний підсумковий результат; однина тут може ще позначати пасивність предметів.
Позначаючи велику кількість предметів, теж обирається форма однини.
4) Підмети зі словами більшість, меншість, низка, частина, багато,
кілька вимагають від присудка однини. Множина з’являється лише
тоді, як підмет або присудок - однорідні члени, коли підмет і присудок
відділені другорядними членами речення, підрядним реченням; коли
підмет стоїть перед присудком. Ось один із можливих прикладів:
Більшість абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити, будуть
зараховані на стипендію ти забезпечені гуртожитком. Порівняймо
це речення без підрядного: Більшість абітурієнтів буде зарахована на
стипендію та забезпечена гуртожитком.
5) За підмета, вираженого займенником хто, присудок подають у формі
однини: Усі, хто не пройшов реєстрації, повинні з'явитися. За підмета,
вираженого займенником ніхто, ніщо та іншими, присудок - в однині:
Ніхто з присутніх на сесії участі у голосуванні не брав.
6) Якщо до складу підмета входить прикладка, виражена іменником
іншого, ніж підмет, роду, присудок у цих випадках узгоджується в роді
з підметом, а не з прикладкою. Не завжди буває легко встановити, де у
словосполученнях типу виставка-продаж, вагон-лабораторія, музейсадиба, школа-інтернат та інших підмет, а де прикладка (тобто
означення, яке дає підмету нову назву). Вважається, що прикладкою є
поняття вужче, видове, а підметом - ширше, родове поняття (виставка,
вагон, музей, школа).
Складні випадки керування. Недостатньо чітке формулювання, з
одного боку, збільшує обсяг тексту, а з другого - викривлює зміст
написаного. Розглянемо конкретні мовні ситуації.
Особливо часто помилки виникають внаслідок того, що з дієсловами,
які вимагають неоднакових відмінків, уживається спільний додаток,
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наприклад: у доповіді було також відзначено, що ми повинні прагнути до
вдосконалення і повного опанування методами. Порівняймо: опанувати —
методами, але вдосконалення методів, тому спільний додаток тут
неможливий.
Близькозначні слова можуть вимагати після себе не однакових відмінків. При недостатньому знанні мови одне слово підміняється іншим, а
спосіб керування залишається — так з’являється помилка.
Ось кілька близькозначних слів, які найчастіше спричиняють появу
помилок:
Властивий (кому) —характерний (для кого)
Сповнений (чого) — наповнений (чим)
Оснований (на чому) - заснований (ким)
Багата (на що) - славиться (чим)
Дорівнювати (чому) -рівнятися (на що)
Торкатися (чого) - доторкатися (до чого)
Перегляньмо ще раз цей перелік - опануймо його або оволодіймо ним,
нехай знання ці будуть властиві нам або характерні для нас (але не властиві
й характерні нам — це неправильно!)
Помилки виникають і за нерозмежування засобів української і російської мов: те саме за значенням дієслово може вимагати від додатків
неоднакових відмінкових форм в обох мовах, порівняймо: благодарить
(кого) - дякувати (кому) причинять (что) - завдавати (чого) снабжать (чем)
- постачати (що) нуждаться (в чем) - потребувати (чого) подрижать
(кому) - наслідувати (кого) извинять (кого) — пробачити (кому)
Нерозрізнення дієслівного керування призводить також до
помилкового вживання прийменників.
Російською мовою
Українською мовою
подготовиться к (чему)
підготуватися до (чого)
стремиться к (чему) прагнути до (чого)
предупреждать о (чем)
попереджати про (що)
думать о (чем) думати про (що)
забота о (чем) піклування, турбота про (що)
случилось по вине трапилось через провину
работать по (совместительству) працювати за (сумісництвом)
Однорідні члени речення. Науковому текстові властиві логічність,
послідовність викладу, в ньому витримано ієрархію підпорядкування понять.
Тому тут ставляться досить жорсткі вимоги до однорідного ряду, у якому ці
логічні зв'язки особливо виразні.
У ролі однорідних не повинні виступати слова, що виражають родові
(ширші) та видові (вужчі) питання. Напр.: Було посіяно зернових всього 500
га, вико-бобових 50 га, ячменю 40 га. Однорідний ряд побудований
неправильно, треба: Було посіяно зернових 540 га, у тому числі ячменю 40 га і
вико-бобових 50 га.
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Не можна будувати однорідного ряду зі слів, значення яких у чомусь
збігаються або перехрещуються, наприклад: Було закуплено нову апаратуру,
вимірювальні прилади і пристрої на суму 14000 гри (тут значення виділених
слів частково збігаються).
У наукових текстах не слід вживати як однорідні ті слова, що виражають різнопланові тематично не пов'язані поняття. Це можливо й доречно
в художніх текстах.
Потребує особливої уваги сполучуваність слів. Неправильно побудовано речення: У постанові висловленні висновки і побажання, які колектив
повинен врахувати у своїй подальшій роботі, проте лише побажання можна
висловити, а висновки — зробити, а цього в реченні не враховано.
З погляду побудови речення розрізняють три різновиди синтаксичних
конструкцій:
1) активна конструкція - це конструкція, у якій присудок описує дію,
спрямовану на об'єкт, що в реченні є додатком: Кожен метод знаходить своє втіленняу певній системі конкретних дій дослідника,
2) зворотна конструкція - це конструкція, у якій підмет одночасно є як
суб'єктом, так і об'єктом: готуватися до екзамену, сперечатися з
приводу походження української мови,
3) пасивна конструкція - це конструкції, у якій присудок описує дію,
спрямовану на об'єкт, що в реченні є підметом; пасивні конструкції
обов'язково мають підмет. В українській мові функціонують три
форми пасивного стану: 1) форми, утворені за допомоги постфікса -ся
від дієслів недоконаного виду; 2) пасивні дієприкметники, утворені
від дієслів дійсного способу доконаного і недоконаного виду; 3)
віддієприкметникові предикативні форми на -но,-то.
У центрі українського вислову завжди процес, а не предмет, тому
логічний наголос у фразі найчастіше падає на присудок, а не на підмет.
Енергетика українського тексту зосереджена в безпосередній дії, вираженій
дієсловом. Зважаючи на це найхарактернішою стилістичною помилкою у
фахових текстах є:
Надуживання віддієслівними іменниками на -нн (я). Віддієслівні
іменники на -ння,-ття не властиві українській мові. Замість
віддієслівних іменників на -нн (я) доцільно вживати:
- неозначену форму дієслів, наприклад: для прогнозування необхідно щоб спрогнозувати; братися до виконання — братися виконувати,
- особові форми дієслова: при записуванні результатів дослідження
виявіпося - коли записували результати дослідження, виявилося,
- дієприслівникові звороти: при досліджуванні цього питання вони
забули найголовніше - досліджуючи це питання, вони забули найголовніше.
Уживання конструкцій з розщепленими присудками, що не є
усталеними дієслівно-іменниковими зворотами.
Найпоширенішою синтаксичною помилкою є надуживання реченнями
з розщепленим присудком у формі дієслово + віддієслівний іменник, де
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значення передає саме іменник, а дієслово лише вказує на дію взагалі. Такий
присудок, з одного боку, є типовим виявом іменного характеру викладу, не
властивого українській мові, у якій логічний наголос найчастіше падає на
дієслова, а з іншого боку - обтяжує речення зайвими словами. Українські
мовознавці радять замість розщеплених присудків, що не є усталеними
дієслівно-іменниковими сполуками, уживати природніший для української
мови й економніший засіб - дієслово: вести випробовування - випробовувати;
займатися аналізом — аналізувати; здійснювати гармонізацію —
гармонізувати; давати оцінку — оцінювати.
Зауважимо, що:
- не всі словосполуки дієслово + іменник, часто вживані у фахових текстах,
мають однослівний дієслівний відповідник, наприклад: брати участь,
вжити захід, виявити увагу, виправити брак, вести справу, визнати провину,
відвернути правопорушення тощо. Такі усталені дієслівно-іменникові
словосполуки можна вживати без обмежень;
- є окремі випадки, коли значення дієслівного відповідника не збігається зі
значенням словосполуки дієслово + віддієслівний іменник. Наприклад,
змагаються спортсмени, а проводять змагання організатори,
- до складу словосполуки можна ввести одне або кілька означень: надати
(грошову, матеріальну, технічну тощо) допомогу, вести (дипломатичні,
торговельні тощо) перемовини. Замінити такі словосполуки дієсловами не
завжди можливо і доречно.
Неправильне оформлення додатка та обставини.
Обтяжують речення додатки та обставини, позначені словосполукою з
двох віддієслівних іменників, перший з яких ведення / проведення, виконання,
здійснення, забезпечення, реалізація тощо. Аналогічно розщепленим
присудкам семантику такої словосполуки передає тільки другий
віддієслівний іменник. Тому перший зазвичай можна взагалі опустити:
забезпечити проведення тестування — забезпечити тестування; під час
виконання вимірювання - під час вимірювання.
Помилки вживання дієслівних форм на -но, -то.
Особливе місце серед безособових конструкцій посідають двокомпонентні конструкції з присудком, вираженим дієслівною формою на -но,
-то, і об’єктом - прямим додатком у знахідному (або родовому) відмінку без
прийменника. Наприклад: застосовано (що?) метод; досліджено (що?)
зразок. У таких реченнях увагу сконцентровано на події, що відбулася або
відбудеться. Унаслідок походження, а також через те, що зазначені
конструкції є основним засобом перекладу іншомовних пасивних
конструкцій, їх часто класифікують як пасивні. Проте речення з дієслівною
формою на -но, -то треба віднести до активних, оскільки вони не мають
підмета й описують подію з об’єктом, що в реченні є додатком. Треба чітко
розрізняти безпідметові конструкції з дієслівною формою на -но, -то й
підметові конструкції з пасивним дієприкметником. Підкреслимо, що обидві
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конструкції не суперечать нормам української мови, але між ними є
поняттєва відмінність.
З наведеного можна зробити висновок, що дієприкметники доцільні
лише там, де йдеться про ознаки. Це правило не можна порушувати,
особливо ставити в одному реченні два дієприкметники, один з яких є
означенням, а другий - присудком: Розроблені (означення) засоби зорієнтовані (присудок) на забезпечення точності сприйняття, Розроблені
(присудок) засоби, зорієнтовані (означення) на забезпечення точності
сприйняття. Порівнюючи ці два речення, бачимо, що від однієї коми
кардинально змінюється зміст. Уживання за прямою призначеністю пасивних
дієприкметників лише як означень, а дієслівних форм на -но, -то - як
присудків робить речення однозначно зрозумілими: Розроблені (означення)
засоби зорієнтовано (присудок) на забезпечення точності сприйняття;
Розроблено (присудок) засоби, зорієнтовані (означення) на забезпечення
точності сприйняття.
Є дві типові помилки вживання дієслівних форму форм на -но,-то.
1) Дієслівні форми на -но, -то не можна вживати, коли з логічних
причин узагалі не може бути діяча. Наприклад: Дослідники збирали зразки
диких рослин, якими вкрито цілинний степ (неправильно) —Дослідники
збирали зразки диких рослин, якими вкритий цілинний степ (правильно).
2) Введення в речення діяча у формі іменника чи займенника в
орудному відмінку. Наприклад: Закон прийнято Верховною Радою. Орудний
відмінок тут неможливий ані з логічних, ані з граматичних причин. Ці
конструкції передають поняття «хтось зробив» і тому не можуть містити
логічного діяча. Дієслівні форми на -но,-то незмінні, вони не мають
закінчення, яке б указувало на особу-діяча. Наведену вище помилкову
конструкцію треба перебудувати в активну: Верховна Рада прийняла Закон.
Але якщо ми хочемо наголосити саме на події, не вказуючи, хто це зробив, то
можна, вилучивши діяча, залишити присудок у формі на -но,-то, наприклад:
Закон прийнято.
Не властиві українській мові дієприкметникові звороти з діячем в
орудному відмінку.
Наведені дієприкметникові звороти: отримані (ким?) дослідниками
результати мали велике наукове значення; зразки випробували за
методикою, попередньо розробленою (ким?) науковцями - мають додаток в
орудному відмінку, що відповідає на запитання ким? Вони не відповідають
нормам української мови. Уникнути помилок можна, замінивши
дієприкметникові звороти підрядними частинами: результати, що їх
отримали (хто?) дослідники, мали велике наукове значення; зразки
випробували за методикою, яку попередньо розробили (хто?) науковці. Якщо
підрядна частина обтяжує вислів, речення зазвичай можна перебудувати так,
щоб у ньому не було ні орудного відмінка діяча, ні підрядної частини:
результати (кого?) дослідників мали велике наукове значення; результати,
що їх отримали (хто?) дослідники, мали велике наукове значення.
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Треба уникати не властивих українській мові дієприкметникових
зворотів з додатком в орудному відмінку, який позначає діяча і відповідає на
питання ким? Проте не є помилкою додаток в орудному відмінку, коли він
позначає знаряддя і відповідає на питання чим?
Поєднання дієприкметникових зворотів з підрядними частинами.
Типовою помилкою є поєднання в одній конструкції підрядної частини
з дієприкметниковим зворотом: результати, які (що) одержані в
лабораторії, можна використовувати. У таких випадках правильно вживати
або дієприкметниковий зворот, або підрядну частину: результати, одержані
(що їх одержали, що їх одержано) в лабораторії, можна використовувати;
одержані в лабораторії результати можна використовувати.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4.1.
Тема: Найпоширеніші помилки у наукових текстах і шляхи їх уникнення.
Питання для обговорення
1. Аналіз наукових текстів з позиції необхідності літературного і
наукового редагування.
2. Літературне і наукове редагування фрагментів тексту власного
дисертаційного дослідження.
Методичні вказівки. У процесі підготовки до практичного заняття
майбутні доктори філософії повинні підготувати повідомлення, у яких
необхідно акцентувати увагу на таких аспектах щодо питань для
обговорення:
1. Здійснити наукове і літературне редагування текстів, які роздаються
в індивідуальному порядку. Виправити мовні огріхи, недоліки в оформлення
цитатного матеріалу, оцінити текст з урахуванням формулювання
самостійних суджень тощо.
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2. Підібрати фрагменти тексту власного наукового дослідження. На
основі самооцінки відредагувати текст, уникаючи порушень мовних норм,
плагіату тощо.
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