
 



 



Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Культура мовлення і публічної 

презентації історичних досліджень» складено відповідно до освітньої 

програми__освітньо-наукової програми «Історія та археологія» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

спеціальності 032 «Історія та археологія».
 

 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки. 

Статус навчальної дисципліни: обов’язкова.
 

Обсяг навчальної дисципліни  2  кредити ЄКТС. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: передумовами вивчення навчальної 

дисципліни є знання з історичного джерелознавства, організації науково-

дослідної роботи студентів (зокрема щодо підготовки освітньо-

кваліфікаційних робіт), української мови за професійним спрямуванням, 

набуті під час навчання на першому та другому РВО. Дисципліна є однією з 

базових у підготовці здобувачів до поглибленого вивчення інформаційно-

комунікаційних технологій в історичних дослідженнях, теорії і методології 

історичних досліджень, а також до написання й апробації дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії, а також до самостійної 

діяльності в ролі автора, редактора та рецензента наукових і науково-

популярних праць зі спеціальності 032 «Історія та археологія». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни. 

Сприяти розширенню у здобувачів історичної свідомості, засвоєнню 

основних підходів до вимог, які ставляться до змісту, структури та 

оформлення результатів історичних досліджень, щоб вони отримали змогу 

повноцінної наукової комунікації в академічному середовищі за 

спеціальністю 032 «Історія та археологія» та з широкими колами 

громадськості, аргументовано оцінювати результати дослідницької 

діяльності за спеціальністю. 

На основі цих знань слухачі мають набути таких компетентностей 

(здатності): 

— на високому рівні готувати власні праці в науковому, науково-

популярному та науково інформативному підстилях наукового стилю; 

— виконувати експертизу наукових праць зі спеціальності; 



— виконувати функції наукового редактора текстів зі спеціальності, 

співпрацювати з редакторами власних наукових праць. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають 

продемонструвати такі результати навчання: 

 

ЗНАННЯ ПРО: 

— вимоги Міністерства освіти і науки до структури, стилістики та 

оформлення дисертацій та авторефератів; 

— основні підходи до структурування та оформлення монографій і 

наукових статей; 

— специфіку підготовки тез, анотацій і рефератів наукової роботи; 

— особливості популяризації історичних досліджень залежно від 

очікуваної читацької аудиторії; 

— основні засади експертної оцінки наукових і науково-популярних 

праць; 

— основні принципи і методи наукового редагування історичних 

праць. 

 

УМІННЯ: 

— на високому рівні сформувати текст дисертації та автореферату; 

— писати наукові статті, тези доповідей на рівні фахових і 

наукометричних видань та міжнародних наукових конференцій; 

— підготувати індивідуальну й частину колективної монографії; 

— оприлюднювати результати досліджень у науково-популярній 

формі; 

— усвідомлювати, як культура викладення матеріалу впливає на 

загальну репутацію дослідника; 

— керуватися засадами академічної етики під час оприлюднення 

результатів досліджень; 

— виявляти й аргументовано критикувати псевдонаукові розробки за 

спеціальністю; 

— використовувати знання та вміння як у самостійній фаховій 

діяльності, так і для виконання обов’язків наукового редактора, наукового 

керівника, члена редколегії історичних видань, ученого секретаря. 

— аргументовано використовувати поняття й терміни в разі їхньої 

неоднозначності, дискусійності чи неповної визначеності; 

— готувати матеріали для публікації в спеціалізованих виданнях та 

участі в конференціях; 



— рецензувати наукові розробки зі спеціальності. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ І. Шляхи презентації власних історичних досліджень 

 

Тема 1.1. Особливості підготовки власне наукових текстів 

Предмет, мета і завдання дисципліни. Головні ознаки власне наукового 

викладу. Жанри власне наукових текстів. Нормативні вимоги до власне 

наукових текстів. Робота з текстом дисертації в умовах реформування 

підготовки наукових кадрів. Специфіка тезового викладу результатів 

дослідження. Сучасні умови донесення власне наукових праць до читачів. 

Текстова організація наукової статті з історії. Основні жанрові риси 

монографії. Підготовка анотацій і ключових слів до наукових праць. 

Особливості ілюстрування наукових праць з історії. 

 

Тема 1.2. Науково-популярний виклад матеріалу 

Головні ознаки науково-популярного викладу. Проблеми класифікації 

науково-популярних текстів. Основні типологічні риси науково-популярних 

праць. Рівні популяризації наукових знань. Роль періодики в системі наукової 

комунікації істориків у добу незалежності України. Популяризація наукових 

знань у формі статті. Особливості науково-популярного нарису. Риси 

науково-популярного огляду. Науково-популярний виклад в історичній 

біографістиці. Засоби художньої виразності в науково-популярних працях. 

 

Тема 1.3. Науково-інформативний виклад матеріалу 

Головні ознаки науково-інформативного викладу. Самостійні жанри 

науково-інформативних текстів. Науково-інформативні частини власне 

наукових праць. Загальні норми цитування та оформлення довідкового 

апарату. Оформлення пристатейних відомостей для подання в журнали, 

індексовані SCOPUS. Жанрові особливості науково-інформативного огляду. 

Мовностилістичні норми підготовки автореферату дисертації з історичних 

наук. 

Розділ II. Основні засади експертизи та редагування 

історичних праць 

 

Тема 2.1. Культура експертизи наукових праць 

Місце рецензування в науковій комунікації. Специфіка контролю під 

час наукового рецензування. Різновиди до- і постпублікаційних рецензій. 

Відгук на кваліфікаційні наукові праці. Критерії самоперевірки тексту 



дисертаційного дослідження на відповідність встановленим вимогам. 

Структура та мовно-стилістичні риси рецензій. Жанрові особливості 

рецензійно-критичних праць. Види реферування наукових досліджень. 

Переваги та недоліки використання автоматичних систем визначення 

плагіату під час експертизи історичних досліджень. Роль експертів у 

виявленні псевдо- та антинаукових розробок. Рецензії, історичні погляди 

рецензентів та академічне середовище. 

 

Тема 2.2. Основи редагування наукових текстів 

Загальні засади роботи редактора з текстом. Принципи та основні 

методи редагування наукового тексту. Підходи до редагування наукових 

праць. Функції наукового редактора. Проблеми редагування науково-

інформативних текстів. Редакторські методи популяризації наукового 

викладу. Типові помилки в категорійному апараті наукового тексту. 

Особливості редагування власне наукових праць з історії. Особливості 

авторського саморедагування. Робота редактора з цитуванням та 

публікаціями історичних джерел. Види уваги під час редагування. 

 

3. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання 

Щоб досягти оптимального балансу між теоретичними знаннями та 

практичними навичками, які здобуваються в ході засвоєння дисципліни, 

вивчення матеріалів кожної теми структуровано в таких напрямах: 1) лекції; 

2) семінарські заняття; 3) самостійна робота. 

На лекціях розглядаються ключові теоретичні питання дисципліни, 

закладається підґрунтя для підготовки до семінарських і практичних занять, 

виконання самостійної роботи. 

Семінарські заняття мають за мету сприяти поглибленому засвоєнню і 

закріпленню проблемних теоретичних питань навчальної дисципліни, 

висвітлених не лекціях, встановленню зв’язку між загальними нормами 

культури наукової мови та практикою історичних досліджень. 

Для опанування під час самостійної роботи винесено теми, засвоєння 

яких лише доповнює і розширює знання основного програмового матеріалу 

або є тільки основою для подальшої тісної співпраці з безпосереднім 

науковим керівником 

Як індивідуальне завдання в межах самостійної роботи заплановано 

реферат. Метою підготовки реферату є поглиблене вивчення актуальних для 

фахівців-істориків проблем наукової експертизи та редагування наукових 

праць. Відповідно до навчального плану, підготовка реферату обов’язкова 



для здобувачів усіх форм навчання. В разі невиконання або незарахування (0 

балів) реферату здобувач не допускається до заліку. 

Застосовуються стратегії активного і колективного навчання, які 

визначаються низкою методів і технологій. 

Лекції побудовано на засадах проблемного викладу, при котрому 

зразки вирішення науково-практичних проблем подаються не лише як готові 

норми, а і як результати дослідницького пошуку в усій його конкретності й 

різноманітності. Також лекції містять елементи інструктажу з використанням 

наочних засобів, під час якого розкриваються не лише норми, а й особливості 

використання методів самостійної пізнавальної діяльності. 

В семінарських заняттях використовуються інтерактивні методи 

навчання, зокрема «мозковий штурм» і навчальні дискусії, також передбачені 

письмові вправи, спрямовані на застосування набутих теоретичних знань у 

розв’язанні практичних завдань. Передбачено коментоване читання праць, 

які здобувачі добирають шляхом евристичного пошуку відповідно до 

тематики своїх досліджень. 

Самостійна робота базується передусім на використанні 

дослідницького методу й передбачає взаємодію на основі мережевих 

комунікаційних можливостей. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Семестрова атестація проводиться у формі заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система і 

університетська шкала. 
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