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Практична робота 1. Науковий стиль: писемне мовлення  

План 

Теоретичне питання: Основні характеристики наукового стилю 

мовлення. Мовні засоби. 

Практичне завдання (на вибір): 

1. Опановуємо науковий стиль через зіставлення. 

Необхідно написати твір на обрану тему у а) власне науковому стилі 

й б) науково-популярному підстилі. Для цього пропонується здійснити такі 

кроки: 

Крок 1. Студент самостійно обирає тему для твору. Необхідно, щоб ця 

тема знайшла відображення в підручнику (будь-якому); бажано, щоб вона 

відповідала спеціальності й таким чином була цікавою не лише студенту, 

що її вибрав, а й усій групі. 

Крок 2. Студент знаходить ще одне джерело інформації, де обрана  

тема висвітлюється в науково-популярному стилі. 

 Крок 3. Студент зіставляє й аналізує розділ підручника й додаткове 

джерело інформації. 

Крок 4. Студент пише твір (твори) на обрану тему у двох стилях. 

Бажано, щоб твори були написані на аркуші формату А 4 так, щоб кожен 

твір займав половину сторінки і зіставлення було наочним. 

Крок 5. Обговорення цих творів крізь призму специфіки наукового 

стилю під час заняття. 

Рекомендована література 

Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч.

 посіб. з алґоритмічними приписами. / Г.С. Онуфрієнко. – 2-ге вид. 

перероб. та доп. 

– К.: Центр учбової літератури, 2009. – C. 130–134, 254–262. 

 Осин Е.Н. Ясность – сестра цитирования: немного об искусстве 

аннотации 

/ Е.Н. Осин // Организационная психология. – М., 2013. –Т. 3, № 1. – 

С. 2– 7. 

Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М. 

Семеног. – 2-ге вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – С. 11–56, 106–

113, 177–178. 

 

Практична робота 2. Науковий стиль: усне мовлення 

План 

Теоретичне питання: Вербальні й невербальні складові

 в усному науковому мовленні. 

Практичне завдання (на вибір): 

1. Здобуваємо навички публічного наукового виступу. 

Рекомендовано такі теми наукових виступів (тривалість виступу макс. 

5 хв.): 

«Академічна доброчесність – вибір успішних професіоналів»; 

«Плагіат у наукових роботах»; 



«Історія студентського самоврядування». 

Кожен виступ має супроводжуватися його подальшим обговоренням. 

Викладач і студенти, незалежно один від одного, оцінюють виступи за 

п’ятибальною шкалою. До уваги береться змістовність виступу, 

послідовність викладу думок, аргументованість, мовна компетенція 

доповідача, наявність чи відсутність power-point презентації. Наприкінці 

заняття викладач і студенти порівнюють виставлені бали.  

2. Здобуваємо навички академічної дискусії. 

Для обговорення рекомендовано такі теми (на вибір): 

«Чи є плагіат невід’ємною частиною наукової творчості?»; 

«Роль студентського самоврядування в дотриманні норм академічної 

доброчесності в академії». 

 Рекомендована література 

Бутенко Л.В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: 

навч. посіб. для студ. нефілол. спец. / Л.В. Бутенко. – 2-е вид., доп. і випр. 

– Алчевськ: ДГМІ, 2003. – C. 76–134. 

Етика ділового спілкування: навч. посіб. / за ред. Т.Б. Гриценко, С.П. 

Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – C. 140–

142, 148–159. 

Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М. 

Семеног. – 2-ге вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – С. 114–140. 

 

Практична робота 3. Мова ділових паперів: мистецтво 

самопрезентації 

 

План 

Теоретичне  питання: Володіння мовою як запорука

 успішної дослідницької роботи та майбутньої кар’єри. 

Практичне завдання (на вибір): 

1. Рольова гра: Здобуваємо навички написання резюме й 

мотиваційного листа. 

Уявімо ситуацію: в академії оголошено конкурс на заміщення посади 

лаборанта / спеціаліста кафедри. Студенти молодших курсів допускаються 

до участі в конкурсі. На конкурс потрібно подати резюме й мотиваційний 

лист. 

Студентам необхідно попередньо ознайомитися з правилами 

написання цих документів і підготувати їх вдома. На занятті рекомендовано 

провести засідання конкурсної комісії та вибрати переможця. Незалежно від 

вибору студентів, викладач має проаналізувати всі подані документи, 

обрати власного переможця та пояснити свій вибір студентам. 

2. Здобуваємо навички написання дослідницької пропозиції. 

Студентам пропонується написати тези на щорічну студентську 

конференцію відповідно до їхніх напрямків наукових досліджень. Складова 

роботи – аналіз студентських тез за попередні роки. 

 



Рекомендована література 

 Джонсон А.М. Составление плана успешной научной карьеры. 

Руководство для молодых ученых. – 2-е изд. – Амстердам: Эльзевир, 2012. 

– С. 61–68, 75–80, 97–100. 

Сангер Ф. Пишем на английском для международных конференций / 

Ф. Сангер, Ю. Зиятдинова // Высшее образование в России. – М., 2013. – № 

12. – С. 95–99. 

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. / С.В. Шевчук. 

– 6-е вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2008. – С. 66–67. 

Матеріали та лекції для завантаження. – Назва з екрану. – Режим 

доступу: www.americancouncils.org.ua/uk/pages/25/. 

 

Практична робота 4. Культура оформлення наукового тексту: 

цитування й покликання  

План 

Теоретичні питання: 

- Правила цитування в науковому тексті (вітчизняний стандарт). 

- Правила покликання в науковому тексті (вітчизняний стандарт). 

- Міжнародні принципи цитування і покликання. Бібліографічні 

менеджери. 

Рекомендована література 

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним 

спрямуванням: підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – 2-е вид., випр. і доп. 

– К.: Алерта, 2011. – С. 548–553. 

Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних 

публікацій. Ч. 1. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

www.library.ukma.edu.ua/.../Styli_oformlennya_bibliohrafichnykh. 

Cite This for Me. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

https://www.citethisforme.com/. 

 

Практична робота 5. Культура оформлення наукового тексту: 

інформаційні технології на допомогу студенту 

 

(Заняття проводиться в комп’ютерній залі чи бібліотеці) План 

Теоретичні питання: 

- Електронні бібліотечні каталоги. 

- Системи пошуку наукової інформації в Інтернеті. 

- Електронні бази даних. 

Рекомендована література 

Рекомендації до пошуку наукової інформації за допомогою інтернет- 

ресурсів. – Назва з екрану. – Режим доступу: 

https://docs.google.com/document/d/1sUBDV- 

qvUxuAfoi1yNW47y.../edit?hl=uk. 

Українські наукові журнали: Головна. – Назва з екрану. – Режим 

доступу: usj.org.ua/. 

http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/25/
https://www.citethisforme.com/

