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Світовий стандарт вищої освіти має на увазі не тільки високу професійну 

підготовку, але й загальну культуру, частиною якої є володіння культурним 

мовленням, знання рідної мови, уміння спілкуватися в різних сферах і 

ситуаціях. 

Підготовка майбутнього кваліфікованого фахівця неможлива без 

формування у студента в стінах вузу вмінь і навичок ведення навчальної, 

учбово-наукової, учбово-дослідницької, науково-дослідної роботи. 

Умови  розвитку науки як суспільного явища й продиктовані цим 

традиції, норми наукового спілкування визначили цілеспрямований відбір і 

організацію язикових засобів загальнолітературної мови в сфері наукового 

спілкування, специфічність уживання язикових засобів. 

Все це призвело до створення наукового функціонального стилю, 

виділення якого в якості особливого функціонально-мовного різновиду, що 

володіє рядом  істотних і стійких ознак, практично не викликає заперечень у 

лінгвістів. 

Але й нелінгвіст, що має справу  з різними видами наукової літератури, 

часто на інтуїтивному рівні відчуває, що в ній є «щось дуже стійке-своєрідне, 

що зберігається в «тканині» наукових добутків». 

Тому, розглядаючи науковий стиль із теоретичних позицій 

функціональної стилістики, ми вважаємо своїм головним методичним 

завданням - навчити студентів виділяти, аналізувати, а сам головне - 

використовувати в практичних цілях ці «стійко-своєрідні» язикові й 

конструктивні особливості, що являють собою деякий цілісний комплекс. 



1. Провідні стильові риси  наукового мовлення 

1. 1. Особливості наукового стилю 

Науку характеризує інтелектуально-понятійний спосіб мислення, 

прагнення до максимально узагальненого, об'єктивного, знеособленого знання, 

зафіксувати яке можна за допомогою власної мови – точного, ємного, 

лаконічного й виразного. 

Безумовно, ці якості не є специфікою тільки наукового мовлення. Вони 

необхідні й діловому стилю мовлення мові, і публіцистичному, бажані й в 

розмовному. Однак у науковому стилі вони (мовні якості) є вимогою самої 

науки: без них науковий добуток не може існувати.  

Основними ознаками наукового мовлення, що відбиває теоретичне 

мислення, є логічність і узагальненість. Ці ознаки обумовлені 

особливостями науки як виду діяльності, спрямованої на систематизацію 

людських знань про світ, на виявлення загальних закономірностей і доказ їхньої 

істинності. 

Так, л о г і ч н і с т ь – це комунікативна якість, що припускає вміння  

послідовно, несуперечливо  й аргументовано оформляти виражаємий  зміст. 

Отже, логічністю буде володіти такий текст, у якому висновки 

випливають зі змісту, вони не суперечливі, а сам текст розбитий на окремі 

значеннєві відрізки, що відбивають рух думки від часткового до загального або 

від загального до частки. 

Логічність характеризує структуру мовлення, її організацію й оцінює 

значеннєві зчеплення язикових одиниць у мовленні з погляду законів логіки й 

правильного мислення. Ці зчеплення усвідомлюються як логічно 

несуперечливі, якщо вони відповідають зв'язкам і відносинам реальної 

дійсності й вірно відбивають структуру думки. Тому можна говорити про два 

види логічності: предметної й понятійної. 

Предметна логічність полягає у відповідності семантичних 

зв'язків і відносин одиниць мови в мовленні зв'язкам і відносинам предметів і 

явищ у реальній дійсності. 



Понятійна логічність – це адекватне відбиття структури думки й її 

розвитку в значеннєвих зв'язках компонентів мовлення. Логічність предметна й 

понятійна взаємозалежні й у науковому тексті звичайно виступають у єдності. 

Науковий стиль володіє більшим запасом засобів зв'язку самостійних речень і 

окремих інформативних частин тексту. 

Для зв’язку частин тексту використовуються спеціальні засоби (слова, 

словосполучення й речення), що вказують на послідовність розвитку думок 

(спочатку, потім, насамперед, можна зробити висновок попередньо й ін.), на 

зв'язок попередньої й наступної інформації (як вказувалося, як уже говорилося, 

як відзначалося, розглянутий і ін.), на причинно-наслідкові відносини (але, 

тому, завдяки цьому, отже, у зв'язку з тим що, внаслідок цього й ін.), на перехід 

до нової теми (розглянемо тепер, 

перейдемо до розгляду й ін.) на підсумок, висновок (отже, таким чином, в 

висновок укажемо, що, із цього погляду й ін.), на близькість, тотожність 

предметів, обставин, ознак (він, той же, такий, так, тут і ін.). 

         Я с н і с т ь як якість наукового мовлення припускає зрозумілість, 

доступність. Тому властиво наукові, науково-навчальні й науково- популярні 

тексти відрізняються як за відбором матеріалу, так і за способом його язикового 

оформлення. 

Третя якість наукового мовлення – т о ч н і с т ь – припускає 

однозначність розуміння, відсутність розбіжності між означуваним і 

означаючим. Тому у властиво наукових текстах, як правило, відсутні образні, 

експресивні засоби, детальна метафоричність опису об’єкта; слова 

використовуються переважно в прямому значенні, частковість термінів також 

сприяє однозначності тексту. 

1. 2 Образні засоби 

Образні засоби в багатьох випадках необхідні й для реалізації вимоги 

ясності, дохідливості викладу. 

  У силу своєї малої вживаності образні засоби в науковому тексті 

непередбачені, завжди несподівані. Тому вони роблять сильне враження на 



читача або слухача, тому що активізують не тільки інтелектуально-понятійне, 

але й образне мислення. Ці якості особливо необхідні науково-популярним і 

науково-навчальним добуткам, тому саме в цих текстах образні засоби 

використовуються особливо часто.   

Тверді вимоги точності, пропоновані до наукового тексту, роблять майже 

неможливим використання в ньому образних засобів мови - метафор, епітетів, 

художніх порівнянь, прислів'їв і т.п. Однак такі засоби можуть проникати в 

наукові добутки, тому що науковий стиль прагне не тільки до точності, але й до  

переконливості, доказовості .  

 Емоційність, як і експресивність, у науковому стилі, що вимагає 

об’єктивного, «інтелектуального» викладу наукових даних, виражається 

інакше, чим в інших стилях. Сприйняття наукового матеріалу може викликати 

певні почуття в читача, але не як відповідну реакцію на емоційність автора, а як 

результат усвідомлення самого наукового факту. 

 Хоча наукове відкриття впливає незалежно від способу його передачі, сам 

автор наукового тексту не завжди відмовляється від емоційно-оцінного 

відношення до подій і фактів, що викладаються. У найбільш значних в 

значеннєвому відношенні частинах тексту можуть з'явитися такі язикові засоби, 

які відкрито виражають авторське відношення, авторські емоції. 

 Вираження почуттів язиковими засобами в науковому стилі сприймається 

як відступ від норм стилю й тому особливо значимо.  

У науковому тексті є свої прийоми введення емоційних і експресивних 

язикових одиниць. Спочатку автор викладає свою думку в понятійних 

категоріях, а потім перекладає її в емоційно-експресивний план. Сполучення 

понятійного і образного викликає у читача відповідну реакцію - 

«співмислення» і співпереживання. 

 Відсутність відкрито вираженої емоційності в науковому тексті пов’язано 

й з такою його особливістю, як о г а н и ч н і с т ь авторського, особистісного 

початку.  



 У науковій літературі відзначається тенденція до скорочення вживаності 

займенника я й відповідних йому особистих форм дієслова. При необхідності 

назвати мовця в науковому тексті звичайно використовується 1-а особа 

множини – ми, слово автор, безособові конструкції, невизначено-особисті, 

безособові речення. Типовими конструкціями в науковому мовленні є, 

наприклад, такі: можна визнати, варто додати, як було сказано, досліди 

показали, необхідно зробити висновок, думається й ін. 

Прагнення до обмеженого використання авторського я - це не данина 

етикету, а прояв стильової риси наукового мовлення, що відбиває форму 

мислення. Абстрактно-узагальнений, абстрагований характер мислення 

проявляється в науковому мовленні на лексичному, морфологічному й 

синтаксичному рівнях.  

 Наприклад, у лексиці - широке використання слів, що означають широке 

поняття (безліч, система, структура), у морфології – відстороненність  

конкретного тимчасового плану дієслова, у синтаксисі - використання 

безособових і невизначено-особистих речень і т.п. Тому відсутність 

морфологічно вираженого авторського я не є обов'язковою рисою будь-якого 

наукового тексту. Багато в чому це залежить від індивідуального стилю автора, 

від свідомо обраної манери викладу.  

1.3 Елементи стандартизації наукового стилю.  

Будучи готовими мовними формами, співвіднесеними з певною 

ситуацією, вони значно полегшують спілкування, зручні для використання 

їх у науковій  комунікації. 

Надіндивідуальний характер наукового мовлення зв'язаний і з тенденцією 

до с т а н д а р т и з а ц і ї . Тенденція ця проявляється як стосовно структурі 

всього тексту, так і до використання в ньому язикових засобів. 

Тому багато видів описових текстів будуються по сталому строгому 

стандарті, відступати від якого не рекомендується. 

Так, наукова стаття починається з викладу історії питання, 

обґрунтування актуальності вибору об'єкта дослідження, визначення завдання й 



методу дослідження. У головній частині розміщено факти, отримані в 

результаті дослідження, їхня систематизація, пояснення. У третій частині 

формуються висновки як наслідок того, про що було сказано в другій частині, 

робиться висновок - коротке повторення основних положень роботи. 

Стаття звичайно закінчується списком літератури, а також в окремих 

випадках додатком – ілюстраціями, схемами, таблицями. 

Цінність роботи виявиться у висновках при підведенні підсумків. Список 

джерел та наукової літератури засвідчить, з одного боку, об’єктивність і 

достовірність дослідження, а з іншого, рівень наукової обізнаності автора у 

проблемі в галузі. 

Композиційна схема анотації ще більш тверда, що пояснюється тією 

метою, що стоїть перед нею: коротко проінформувати читача про тему й зміст 

роботи. 

Науково-технічна революція середини XX в. викликала «інформаційний 

вибух» - потік наукових публікацій, що обумовило необхідність до мінімуму 

скорочувати обсяг статей, повідомлень, доповідей, що публікувалися у 

періодичних виданнях. Це призвело до збільшення видання тез і коротких 

повідомлень.  

М і н і м і з а ц і я обсягу наукового тексту зажадала вироблення 

особливих прийомів усунення в ньому надмірності – прийомів компресії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 4 Характеристика наукового стилю. 

Характеристика наукового стилю подана схемою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфери використання науковою стилю мови - наукова діяльність, науково-

технічний прогрес суспільства, освіта, навчання. 

Головне призначення наукового стилю - систематизування, пізнання 

світу, служити для повідомлення про результати досліджень, доведення теорій, 

обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз'яснення явиш, систематизація знань, 

виклад матеріалу, представлення наукових даних суспільству. 

Головні ознаки науковою стилю - інформативність, понятійність і 

предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальненість, 

однозначність, точність, лаконічність, доказовість, переконливість, аналіз, 

синтез, аргументація, пояснення причинно-наслідкових відношень, висновки. 



Головні мовні засоби: абстрактна лексика, символи, велика 

кількість термінів, схем, таблиць, графіків, зразків-символів, часто 

ыншомовних слів, наукова фразеологія (стійкі термінологічні 

словосполучення), цитати, посилання, безсуб’єктивність, безособовість 

синтаксису, однозначна  загальновживана лексика, відсутність всього того, що 

вказувало б на особу автора, його уподобання (емоційно-експресивних 

синонімів, суфіксів, багатозначних слів, художніх тропів, індивідуальних 

неологізмів). 

Наукові тексти мають типові композиції жанрів. Для текстів науковою 

стилю характерним є послідовне членування на розділи, параграфи, пункти, 

підпункти. Науковий стиль маг чітко організований синтаксис.  

 

2. Язикові особливості наукового стилю 

Специфіка у використанні засобів загальної мови в науковій сфері 

спілкування торкає всіх лінгвістичних рівнів - фонетичний, лексичний, 

морфологічний, синтаксичний. Здавалося б, що мова - справа чисто технічне, 

всі поняття однаково будуються на основі «звичайного» словника, загальної 

мови й в остаточному підсумку до них же зводяться.  

Будь-яка наука базується на точності й однозначності передачі 

інформації, її повної відтворюваності, для мистецтва ж, літератури неточність 

і неоднозначність можливі, гарні й навіть необхідні.  

У науці подібна ситуація неприпустима. Тому наука не може 

обходитися без «своєї» мови». 

 Спеціальна наукова мова, що включає цілі блоки й суперблоки понять, 

неймовірно збільшує щільність інформації, виявляється принциповою, а не 

технічно важливою. 

2.1. Фонетичний рівень. 

Наукова інформація існує в основному в письмовому виді, тому роль 

фонетичних бар'єрів невелика. 



Фонетико-інтонаційна сторона в усній формі наукового мовлення не має 

визначального значення, вона покликана в основному підтримати стилістичну 

специфіку на інших рівнях. Так, вимова повинна забезпечити чітке сприйняття 

словесної форми взагалі й багатоскладової в частковості. Цьому ж служить і 

відносно вповільнений темп вимови слів. Понятійні словосполучення 

розділяються подовженими паузами, щоб адресат краще сприймав їхній зміст. 

Загальний темп мовлення також покликаний створювати сприятливі умови 

сприйняття. 

Фонетичні особливості наукового стилю зводяться до наступного: 

підпорядкованість     інтонації    синтаксичному     ладу    наукового    мовлення, 

стандартність інтонації, сповільненість темпу, стабільність ритмічного й 

хвилеподібність інтонаційного малюнка. До вимовних особливостей наукового 

стилю, як стилю книжкового, відноситься: виразна вимова ненаголошених 

складів (з наближенням до буквеної вимови), вимова запозичених і 

інтернаціональних слів з наближенням до джерела або до інтернаціональній 

нормі, чітке членування фрази й ін. 

2.2. Лексичний рівень. 

Найбільше яскраво абстрагованість і узагальненість наукового мовлення 

проявляються у лексиці, тому що при обміні науковою інформацією дуже 

важливо передати один, і тільки один зміст. Тому з погляду лексики найкраще 

підійдуть однозначні слова.  

Цим же фактором пояснюється любов учених усього миру до створення 

термінів – нових слів, що мають тільки один певний зміст, однаковий для всіх. 

Старі ж слова мови в таких випадках найчастіше підходять погано, тому що 

вони за час свого існування обростають додатковими прямими й переносними 

значеннями, які заважають точному розумінню у науковому тексті. 

Емоційна навантаженість слова теж сприймається як недолік, що заважає 

розумінню, тому в науковому стилі відбувається зсув вибору убік більше 

нейтральних слів. 



Крім того, узагальнений характер наукового тексту проявляється на 

лексичному рівні й у тім, що в ньому широко вживаються слова з абстрактним 

значенням. Слова побутового характеру метафоризуються й здобувають у 

науковому тексті узагальнене, часто термінологічне значення, наприклад, такі 

технічні терміни муфта, склянка, трубка й т. п. 

      Характерною рисою наукового стилю є його висока термінованість – 

насиченість термінами.  

 Терміни - офіційні наукові найменування спеціальних понять, то в основі 

кожного терміна обов’язково лежить дефініція позначуваного їм поняття. 

 Відповідно до    тверджень     більшості фахівців-термінологів    і 

лінгвістів, до термінів пред’являються певні вимоги: однозначність у межах 

даної термінологічної системи; відсутність синонімів; нейтральність із 

емоційно-експресивної точки зору; чіткий певний зміст, стислість і т.д.  

 При цьому частка термінів у порівнянні із загальновживаною лексикою 

не однакова в різних жанрах наукового мовлення. Необхідною умовою 

наукового мовлення є правильне, логічне визначення понять, що вводяться 

термінами.  

 Неправильно вжитий або зрозумілий термін може дезінформувати читача.  

У сугубо науковому (академічному) стилі терміни не завжди 

пояснюються. У наукових добутках для широкої аудиторії терміни звичайно 

роз’ясняються. Може даватися пряме пояснення терміна, наприклад: 

Компетенція - це сукупність знань, навичок, умінь,  формованих у 

процесі навчання тій або іншій дисципліні, а також здатність до виконання 

якої-небудь діяльності. 

Ферма –  

Терміни можуть бути пояснені через синоніми або через пояснення 

походження терміна, тобто через етимологічні довідки. Визначення терміна 

може даватися «попутно», тобто в дужках, виносках. У навчальній 

літературі, зокрема, у підручниках, терміни найчастіше одержують пряме 

пояснення. 



 Розглянемо питання про специфіку фразеології наукового мовлення. 

 Склад, структурно-семантичні особливості й стилістична роль 

фразеології в науковому мовленні специфічні. Властиво фразеологія, тобто 

фразеологічні зрощення, єдності, вираження й сполучення, у тому числі 

загалькнижкові, займають у науковому мовленні вкрай обмежене місце.  

 Тут, однак, особливо в окремих підмовах науки, проявляється специфічна 

«фразеологізація»: багато сполучень, у тому числі й зовні загальномовні (вільна    

енергія,    вівчарська     сумка) виявляються фразеологізмами для неспеціаліста, 

оскільки семантично розкриваються тільки в термінологічній системі даної 

підмови науки.  

 Основну частину фразеології наукового мовлення становить 

термінологічна фразеологія, тобто фразеологічні одиниці, що співвідносяться 

з науковими поняттями. Вони вживаються в мовленні як готові одиниці мови.  

 Основна їхня функція – номінативна, що пов'язане з установкою 

наукового мовлення на дефініцію й кваліфікацію. До термінологічної 

фразеології відносяться складені терміни, загальновживана й вузькоспеціальні 

(наприклад: друкована форма, ключові слова, ретроспективна бібліографія й 

ін.). 

2.3. Морфологічний рівень. 

Морфологічні засоби покликані підкреслювати емоційну нейтральність 

тексту, сприяти переходу фокуса уваги від особистості дослідника убік 

предмета дослідження. Абстрагованість наукового стилю проявляється й на 

граматичному рівні - у виборі форм слова, і в побудові словосполучень і 

речень. 

У цілому в науковому стилі над дієсловами переважають імена іменники 

й прикметники. Іменний характер наукового стилю –  типова його 

(наукового стилю) риса, і пояснюється це наявністю в цьому стилі 

якісних характеристик предметів і явищ. Крім того, часте уживання в 

науковому стилі іменників у сполученні з прикметниками у функції визначення 

пояснюється стислістю такого сполучення й високою інформативною вагою 



іменних форм, що надзвичайно важливо для наукового викладу, ціль якого - 

повідомити читача про велике число предметних значень у можливо більш 

компактній формі – системі дефініцій і кваліфікацій. 

У зв'язку з цим необхідно охарактеризувати особливості вживання 

іменників у науковому стилі. 

 Значно рідше, ніж в інших стилях, зокрема, у розмовному й художньому, 

уживаються одушевлені іменники.  

 Для наукового мовлення характерне вживання деяких прикметників і 

дієприкметників у значенні вказівних займенників «цей», «такий». Наприклад: 

Мінерали, що входять у дану групу, мають темне фарбування.  

У науково-технічній літературі, як правило, не вживаються, в силу їх 

невизначеності, неконкретності, займенники щось, дещо, що-небудь. 

Особливо своєрідно вживається в науковому стилі дієслово. 

У даному стилі типовим є вживання форм теперішнього часу дієслова, і 

ці форми, характеризуючи досліджуване явище, мають позачасове значення.  

 Позачасового значення набувають і форми минулого часу. 

Чергування форм теперішнього й минулого часу в інших стилях робить 

мовлення образним, «мальовничим», у науковому ж стилі чергування форм 

теперішнього й минулого часу вказують на закономірність явища, що 

підкреслюється контекстом. У науковому стилі частіше вживаються дієслова 

недосконалого виду (близько 80 % від всіх дієслів), тому що від них утворяться 

форми теперішнього часу, які, як уже сказано вище, мають позачасове 

узагальнене значення. Дієслова доконаного виду вживаються значно рідше 

(біля 20 %) і використовуються часто в стійких зворотах типу: розглянемо..., 

доведемо, що..., зробимо висновки, покажемо на прикладах і т.п. 

 Для наукового мовлення характерне з'ясування причинно-наслідкових 

відносин між явищами, тому в наукових текстах переважають складні речення 

із союзним зв'язком (зі сполучниками). Багато представлені складні сурядні й 

підрядні сполучники й союзні слова, такі, як: незважаючи на те що, через те 

що, тому що, внаслідок того що, тоді як, тим часом як, у той час як і ін. 



У науковій літературі широко застосовуються різні види скорочень: 

графічно ( вид-во), буквені абревіатури (ГОСТ). 

 

2.4. Синтаксичний рівень. 

Синтаксичні особливості наукового стилю проявляються досить 

послідовно незважаючи на те, що синтаксичні конструкції в більшості своїй       

нейтральні.    Синтаксис    (побудова словосполучень і речень) найбільше 

відбиває зв'язок з мисленням. 

Сучасний науковий стиль характеризується прагненням до синтаксичної 

компресії - до стиску, збільшенню обсягу інформації при скороченні обсягу 

тексту. Це проявляється в особливостях побудови словосполучень, речень. 

Так, для наукового стилю характерні словосполучення іменників, у яких у 

функції визначення виступає родовий відмінок ім'я, часто із прийменником для 

(обмін речовин, коробка передач, прилад для монтажу, крапка спостереження, 

ідея дискретності). 

Імена прикметники в ролі визначення широко вживаються в 

термінологічному значенні: голосні й приголосні звуки, кримінальний кодекс, 

умовні рефлекси й т.п. 

Для  наукового стилю типовим є вживання іменного присудка (а не 

дієслівного), широко вживаними є іменні складені присудки з короткими 

дієприкметниками типу ―може бути використаний ‖. 

Для якісної й докладної характеристики явищ використовуються 

звичайно прислівники  – типу переконливо, цікаво, значно. 

Наукова думка найчастіше довга, докладна й не може бути виражена 

простими реченнями. Перед автором тексту стоїть завдання вмістити досить 

великий обсяг інформації в обмежений обсяг тексту.  

Тому в наукових текстах використовується велика кількість синтаксичних 

засобів, що сприяють синтаксичної компресії. 

Оскільки логічність - одна з основних стильових рис наукового 



тексту, для його синтаксису характерні структури, що насамперед виражають 

чисто понятійний зміст. Такою основною структурою в багатьох мовах є 

оповідальне речення з нейтральним (в стильовому відношенні) лексичним 

наповненням, з логічно правильним (нормативним), прямим порядком слів і з 

союзним зв'язком між частинами 

речення. 

Простих речень у науковому мовленні стільки ж, скільки складних. 

Середній розмір простого речення - близько 20 слів, складного - близько 30. 

Серед складнопідрядних переважають речення з одним підрядним. 

Питальні речення виконують у науковому мовленні специфічні 

функції, пов'язані з прагненням привернути увагу до того, що викладається, так 

звані ―проблемні‖ питання, що залучають увагу читача, на які автор дає 

відповідь у наступному тексті. 

 

    1.3. Етапність формування практичних умінь і навичок для 

продуктивної аналітико-синтетичної переробки наукової інформації і 

адекватного її викладу в письмовій формі. 

            Основне дидактичне завдання,  полягає у формуванні і активізації  

певних мовних операцій, доведених до рівня досконалість (навичок → умінь), 

затребуваних в роботі по організації і моделюванню учбового тексту. 

          1.3.1. Навичка оформлення. 

          Вироблення навичок оформлення досягається завдяки 

"повторюваності в них необхідних лексико-граматичних конструкцій, 

однотипності і однозначності їх вживання, концентрації уваги (учнях) на 

формі слова". 

          Формування цієї навички проходить великий багатоступінчастий 

шлях який схемний може бути представлений наступними етапами: 

          - пояснення мовного матеріалу, тобто його представлення і аналіз; 

          - відтворення моделі за зразком; 

          - затверживание моделі (шляхом багатократного повторення); 



          - генералізує моделі (процес узагальнення через підстановки); 

          - перемикання з моделі на модель 

і можливо на розрізненому мовному матеріалі - слові, словосполученні 

пропозиції, групі пропозицій. 

            1.3.2. Навичка використання 

            Ця навичка формується у вільнішій мовній діяльності різній складності і 

підготовленості, в ході якої студент користується досить вільно різними  

комунікативно     затребуваними  конструкціями. 

    1.3.3. Навичка синтезування 

            Породження власного монологічного усного і / або письмового 

висловлювання       (тексту), що є         послідовністю "необхідних логічних і 

синтаксичних зв'язків" можливо тільки при сформованості навички 

синтезування, і вимагає від учнів знання не тільки того, що сказати, але і в якій 

послідовності, примушує враховувати межсловные залежності, діючі не лише 

на рівні пропозиції, але і тексту.  

 Тому формування навички синтезування дає можливість визначити 

програму і побудову письмового висловлювання через з'єднання різних мовних 

моделей в певній логічній послідовності з використанням необхідних 

зв'язкових засобів. 

            Для вироблення навичок синтезування зручні тексти, які моделюють 

програму висловлювання, закріплену "у визначених досить строгих 

структурно-композиционных і лексико-синтаксичних побудовах", тобто типи 

мовних творів з числа характерних для наукового стилю мови - опис, 

міркування, оповідання, доказ - охарактеризованих нами раніше.  

1.5. Типологія учбово-наукових текстів 

            Типологія учбово-наукових текстів, в основу якої покладені способи 

виклади і їх різновиди, з одного боку, традиційна і досить 

прозора. Характеризується вона в основному екстралінгвістичними 

особливостями і широко використовується в методиці викладання  

мови при відборі учбових текстів і розгляді їх функціонування. 



  1.5.1. Опис 

            Опис представлений в науковому стилі досить широко і 

характеризується простотою і чіткістю текстової організації і використовується 

найчастіше при описі предметів, дій і процесів.  

            Мета опису - створення детального, а іноді детального уявлення про 

предмет, дію, процес через їх відмітні, індивідуальні (істотні і несуттєві) 

ознаки, які виділяють їх з ряду однорідних. 

            Основою      опису     є    перерахування      якісних 

кількісних, структурних і функціональних ознак об'єкту. 

1.5.2. Оповідання 

              У підході до оповідання як способу викладу думки дослідників досить 

тотожні, оскільки в основі текстів цього типу лежить загальна ознака - 

динамічний стан даного об'єкту, промовець як певний клас подій, пов'язаних з 

процесом використання, отриманням наукових даних, здійсненням наукових 

відкриттів і тому подібне  

            1.5.3. Міркування 

            Міркування - третій спосіб викладу, послідовний ряд визначень, що 

представляє логічно, суджень, висновків, аргументів, що аналітично 

розкривають внутрішній зв'язок явищ, що доводять певні положення. У 

міркуванні що-небудь обгрунтовується, доводиться. Головне в міркуванні 

- це аргументативные зв'язки і докази. 

1.5.4. Доказ 

          Окрім основних типів монологів деякі учені  виділяють тип "доказ", який, 

проте, знаходить визнання не у усіх дослідників і полягає у виділенні в тексті 

декількох компонентів, складових суджень (, що розрізняються по характеру, 

теза (гіпотеза), аргумент (посилка-основа), демонстрація, операція виводу, 

(вивід). 

 

 

 



1.5.4.1. Тексти, побудовані на основі доказу від осоружного. 

              Їх композиційна структура така: 

              а) теза А, 

              б) доказ. 

1.5.4.2. Тексти, побудовані на основі доказу аналогічно мають іншу структуру, : 

              а) теза А, 

              б) доказ. 

1.5.4.3. Тексти, в яких доказ проводиться методом математичної індукції. 

              Структурний різновид особливо характерний для текстів 

математичного профілю: 

              а) теза 

              б) доказ. 

 В той же час, одні наукові дисципліни і області наукового знання 

"обходяться" переважно розповідними типами текстів - описами і 

оповіданнями, інші - переважно пояснювальними - міркуваннями і так далі і 

тому подібне. Проте існують перехідні і змішані (гібридні) форми мовного 

оформлення. Типовими поєднаннями подібних комбінацій є: опис + 

міркування, оповідання + міркування. 

 

7.2.СТРУКТУРА  СТАТТІ  І  ЗВІТУ  НДР 
7.2.1 Структура статті 

 УДК 

             назва статті 

             автори (прізвища,ініціали, наукове звання, місце роботи) 

              Анотація 

 Ключові слова  

 Проблеми 
 Мета досліджень  

 Об'єктом досліджень, предмет досліджень  

 Результати досліджень 

 Висновки 

 Література 

 Назва англійською 

Summary 

 



7.2.2 СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ЗВІТУ НДР  

(ДСТУ 3008-95)  

1 СТРУКТУРА ЗВІТУ  

1.1 Звіт умовно поділяють на:  

 вступну частину;  

 основну частину;  
     розділ (нумерація- 1) 

     підрозділ (1.1) 

     пункт        (1.1.1) 

     підпункт  (1.1.1.1) 

 додатки;  

 матеріал у кінці звіту.  

1.2 Вступна частина  

2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:  

 обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки);  

 титульний аркуш;  

 список авторів;  

 реферат;  

 зміст;  

 перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;  

 передмову.  

1.3 Основна частина  

3.1 Основна частина містить такі структурні елементи:  

 вступ;  

 суть звіту;  

 висновки;  

 рекомендації;  

 перелік посилань.  

  

 2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ  

ВСТУПНА ЧАСТИНА  

1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)  

1.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) надає користувачеві перше 

уявлення про звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною.  



1.2 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) звіту має зовнішній та внутрішній 

боки, на яких розміщуються необхідні дані.  

1.3 Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинки) містить такі дані:  

 ідентифікатори звіту;  

 міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний 

стандартний номер серіального видання (ISSN);  

 відомості про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) або 

фізичну особу;  

 повну назву документа;  

 ім'я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту (за бажанням 

автора замість імені може проставлятись перша літера імені з крапкою);  

 рік видання звіту;  

 ціну, якщо вона визначена, та назву організації, яка розповсюджуватиме 

звіт;  

 спеціальні записи, що стосуються додержання авторського права, прав 

видання та продажу; юридичні інструктивні позначення щодо процедури 

користування або дозволу про тимчасове користування. Ці дані можуть 

розміщуватись на зовнішньому (сторінка 1 обкладинки) або внутрішньому 

(сторінка 2 обкладинки) боках обкладинки;  

 обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це 

необхідно.  

1.4 Внутрішній бік обкладинки (сторінка 2 обкладинки) може 

використовуватись для розміщення передмови до звіту та менш важливих 

спеціальних записів, наведених у 3.1.3  

1.5 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) може містити також іншу 

інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та 

видавничої справи.  

2 Титульний аркуш  

2.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і править за основне джерело 

бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.  

2.2 Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:  

а) обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно;  

б) ідентифікатори звіту;  

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний номер 

серіального видання (ISSN) - наводять для звітів, котрі видаються;  



г) відомості про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) або фізичну 

особу;  

д) грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно);  

ж)повна назва документа;  

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;  

л) рік складення (затвердження) звіту;  

м) дата пріоритету автора, якщо це необхідно;  

н) будь-які спеціальні записи (відомості про зв'язок даного звіту з іншими 

роботами; відомості про контакти, доповіді або назва конференції, де було 

представлено роботу тощо), якщо це необхідно.  

3 Список авторів  

3.3.1 Список авторів вміщують безпосередньо за титульним аркушем, 

починаючи з нової сторінки.  

3.3.2 У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) та 

прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, вчені звання з зазначення частини 

звіту, підготовленої конкретним автором.  

3.3.3 Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього подають на 

титульному аркуші.  

4 Реферат  

4.1 Реферат призначений для ознайомлення зі змістом.  

Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють 

прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.  

4.2 Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи 

з нової сторінки.  

У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за 

титульним аркушем.  

4.3 Тексту реферата при виданні звіту передує повний бібліографічний опис 

звіту, який виконують відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та 

видавничої справи.  

4.4 Реферат повинен містити:  



 відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, 

таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості 

наводять, включаючи дані додатків);  

 текст реферату;  

 перелік ключових слів.  

Реферат може містити інформацію про умові розповсюдження звіту (якщо такі 

виставляються).  

3.4.5 Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію і, як 

правило, у такій послідовності:  

 об'єкт дослідження або розроблення;  

 мета роботи;  

 методи дослідження та апаратура;  

 результати та їх новизна;  

 основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики та показники;  

 ступінь впровадження;  

 взаємозв'язок з іншими роботами;  

 рекомендації щодо використання результатів роботи;  

 галузь застосування;  

 економічна ефективність;  

 значущість роботи та висновки;  

 прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження або 

розроблення.  

Частини тексту реферата, щодо яких відсутні відомості, випускають.  

4.6 Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, щоб 

він уміщувався на одній сторінці формату А4.  

4.7 У випадках, коли звіти випускаються окремими томами (книгами), 

пов'язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт 

повинен мати реферат свого тому (книги), котрий зазначав би його зв'язок з 

іншими томами (книгами) звітів даної серії.  

4.8 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, і умови 

розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту 

реферата.  

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих 

великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.  

4.9 Приклад складення реферату наведено в додатку А.  



5 Зміст  

5.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової 

сторінки.  

5.2 До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, 

скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх 

розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті 

звіту; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери 

сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені 

номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони 

вміщені.  

5.3 Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини має бути 

свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й 

назви (якщо вони є) всіх наступних частин звіту. В першій частині звіту може 

бути подано зміст усього звіту.  

5.4 Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), пов'язаними між 

собою однією темою ( зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати зміст 

свого тому (книги). Останній том (книга) може також мати повний зміст усього 

зібрання звітів.  

5.5 Зміст складають, якщо звіт містить не менш, ніж два розділи, або один 

розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти.  

5.6 Приклад змісту першої частини звіту, що складається з декількох частин, 

наведено в додатку Б.  

6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів  

6.1 Усі прийняті у звіті мало поширені умовні позначення, символи, одиниці, 

скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо 

після змісту, починаюся з нової сторінки.  

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті звіту наводять їх 

розшифровку.  

7 Передмова  

7.1 Якщо передмову передбачено, в ній уміщують супровідні нотатки, що 

пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умові для даної 

роботи тощо. Передмову вміщують у кінці вступної частини після переліку 

умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, починаючи з 

нової сторінки.  



Передмову може бути розміщено на внутрішньому боці обкладинки (сторінка 2 

обкладинки).  

7.2 Якщо звіт поділений на дві і більше частин, передмову складають до всього 

звіту і вміщують у першій частині.  

Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), що пов'язані між собою 

однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт може містити передмову.  

 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ  

1 Вступ  

1.1 У вступі коротко викладають:  

 оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв'язані 

задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних 

вчених і фахівців даної галузі;  

 світові тенденції розв'язання поставлених задач;  

 актуальність даної роботи та підставу для її виконання;  

 мету роботи та галузь застосування;  

 взаємозв'язок з іншими роботами.  

1.2 У вступі проміжного звіту з окремого етапу роботи повинні наводитись цілі 

і задачі роботи на цьому етапі та їх місце у виконуваній роботі в цілому.  

1.3 У вступі заключного звіту вміщують перелік назв усіх проміжних звітів.  

1.4 Вступ розташовують на окремій сторінці.  

2 Суть звіту  

2.1 Суть звіту - це викладення відомостей про предмет (об'єкт) дослідження або 

розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної 

роботи (опис: теорії; методів роботи; характеристик і/або властивостей 

створеного об'єкта; принципів дії об'єкта та основних принципових рішень, що 

дають уявлення про його устрій; метрологічного забезпечення та ін.) та її 

результатів.  

2.2 Викладаючи суть звіту, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а 

також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, 

ресурсоощадності.  

2.3 Якщо у звіті необхідно навести повні докази (наприклад, математичні - у 

звітах, що не мають безпосереднього відношення до предмету математики) або 

подробиці дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках.  



2.4 Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть 

поділяться на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, 

поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену 

інформацію.  

Текст суті звіту може поділятися тільки на пункти.  

2.5 Якщо у звіті необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, 

інтерпретацію або коментар до результатів і причин, на ґрунті яких роблять 

висновки і рекомендації, у звіт вводять окремий розділ або підрозділи, котрі 

мають дискусійний характер. Дискусійні підрозділи можуть бути включені у 

розділи, в яких описуються результати роботи.  

2.6 У звіті треба використовувати одиниці SI.  

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI 

обов'язкове лише за умови викладення найважливіших положень звіту.  

2.7 Відповідальність за достовірність відомостей, які містить звіт, несе 

виконавець - юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт.  

3 Висновки  

3.1 Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті звіту, починаючи 

з нової сторінки.  

3.2 У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого 

етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення 

поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; 

народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.  

3.3 Текст висновків може поділятися на пункти.  

.4 Рекомендації  

4.1 У звіті на ґрунті одержаних висновків можуть наводитись рекомендації.  

4.2 Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.  

4.3 У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, 

приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання 

результатів дослідження чи розроблення.  

4.4 Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю 

підтверджені звітною роботою.  



За необхідності рекомендації можуть спиратися на додаткове розрахунки, які 

наводять у додатку.  

4.5 Текст рекомендацій може поділятись на пункти.  

5 Перелік посилань  

5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у 

кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту 

мають бути посилання.  

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони 

вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів в переліку є посиланнями 

в тексті (номерні посилання).  

5.2 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи.  

5.3 За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у 

окремому переліку посилань, який розташований у кінці цього додатку.  

 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ  

1 Призначення додатків  

1.1 У додатках вміщують матеріал, який:  

 є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини 

звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;  

 не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через 

великий обсяг або способи відтворення;  

 може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для 

фахівців даної галузі.  

7.3.Патенты и дисертации 

 7.3.1 Патент  

Патент - це документ, що засвідчує саме Ваше право інтелектуальної 

власності.  

 Право власності по патенту согласно Законодательству передбачає: 

 право на використання об'єкту інтелектуальної власності в об'ємі має 

рацію згідно патенту; 
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 право вирішувати використання об'єкту інтелектуальної власності в 

об'ємі має рацію згідно патенту;  

 право перешкоджати неправомірному використанню цього об'єкту 

інтелектуальної власності іншими особами; 

 право забороняти іншим особам будь-яке неправомірне використання 

об'єкту інтелектуальної власності;  

 можливість розпоряджатися правами на об'єкт інтелектуальної 

власності на свій розсуд, тобто передавати права, видавати ліцензії, вносити в 

статутній фонд, використовувати їх як заставу по кредиту і так далі  

Об'єктами інтелектуальної власності є: 

 Патент на винахід;  

 Патент - корисна модель;  

Згідно, винахід і корисна модель - - це результат інтелектуальної діяльності 

людини в будь-якій технології.  

ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДУ і КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 Для того, щоб визначити об'єкт для отримання патенту, важливо 

зрозуміти - що ж заявлятиметься для отримання патенту.  

 ВИНАХОДОМ І КОРИСНОЮ МОДЕЛЛЮ можуть бути: 

а)   Продукт;  

б)  Процес (спосіб);  

в)  Нове застосування раніше відомого продукту або процесу (способу). 

 ПРИМІТКА: якщо в одному патенті на винахід може захищатися і 

продукт (наприклад, пристрій), і спосіб (або навпаки відповідно: спосіб і 

пристрій для його здійснення), то патент на корисну модель може в себе 

включати: або тільки продукт, або тільки спосіб.  

 Продуктом може бути: 

1 -  Пристрій; 

2 -  Речовина;  

3 -  Штам мікроорганізму, культура кліток рослини або тварини і тому подібне  

Пристрій, як об'єкт для отримання патенту. 



 Пристроїв має, зокрема, наступні ознаки: 

 - наявність конструктивного (конструктивних) елементу (елементів); 

 наявність зв'язку між елементами; 

 - взаємне розташування елементів; 

 - форма виконання елементу (елементів) або пристрою в цілому, зокрема 

геометрична форма; 

 - форма виконання зв'язку між елементами; 

 - параметри і інші характеристики елементу (елементів) і їх взаємозв'язок; 

 - матеріал, з якого виконаний елемент (елементи) або пристрій в цілому; 

 - середовище, що виконує функцію елементу.  

 Види пристроїв. 

 Пристрої - це конструкції, машини, прилади, апарати, оборудоваиние, 

інструмент, тара, транспортні засоби, деталі машин і тому подібне Останнім 

часом до пристроїв, як об'єктів патентування, все частіше відносять і цілісні 

технологічні комплекси і лінії, в т.ч. заводи.  

 Спосіб, як об'єкт для отримання патенту. 

 Спосіб - це процес виконання дій над матеріальним об'єктом за 

допомогою матеріальних об'єктів. Це дія або ряд взаємозв'язаних дій (процес).  

 Спосіб має найбільша різноманітність в ознаках, які можуть його 

характеризувати. Разом з такою обов'язковою ознакою, як наявність дії або дій, 

в характеристиці способу можуть брати участь речовини і пристрої, над якими 

або за допомогою яких ці дії здійснюються.  

 Характерною особливістю способу на відміну від пристрою є те, що в тих 

випадках, коли він представляє сукупність прийомів, вони співвіднесені в часі 

(виконуються послідовно, одночасно і тому подібне).  

 

Ознаки, використовувані для характеристики способу: 

 наявність дії або сукупності дій; 

 порядок виконання таких дій в часі (послідовно, одночасно, в різних 

поєднаннях і тому подібне); 



 умови здійснення дій; режим використання речовин (початкової сировини, 

реагентів, каталізаторів і так далі), пристроїв (пристосувань, інструментів, 

устаткування до т.д.), штамів мікроорганізмів, культур кліток рослин і тварин.  

 У патенті на винахід (на відміну від патенту на корисну модель) може 

бути присутнім як спосіб, так і пристрій для його здійснення.  

 Винахід - це нове вирішення технічної проблеми (пристрою або способу). 

Новизна - це основа винаходу. Новизна винаходу означає, що ніхто, ніколи і 

ніде раніше не вирішував таку ж проблему таким же чином. . Про наявність 

новизни може дати відповідь тільки, про яке детально розказано 

Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона: 

-  є новою (тобто не є частиною існуючого рівня техніки); 

-  є промислово застосовною.  

ВІДМІННІСТЬ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ ВІД ВИНАХОДУ полягає в тому, що: 

1)  У корисної моделі немає винахідницького рівня. Це означає, що корисною 

моделлю може бути визнане будь-який новий об'єкт (новий пристрій, новий 

спосіб або нове застосування раніше відомого пристрою або способу). При 

цьому в цілому таке нове технічне вирішення об'єкту може бути цілком 

очевидним для фахівця в цій області знань. При цьому найголовніше, щоб це 

нове рішення раніше не було ніде не описане і не застосоване практично.  

2)  На корисну модель видається декларативний патент. Фактично, наявність 

виняткових прав на винахід підтверджує державу шляхом проведення 

кваліфікаційної експертизи заявки на отримання патенту на винахід і 

ухваленням рішення про видачу такого патенту. А при подачі заявки на 

отримання патенту на корисну модель - сам заявник затверджує (декларує) її 

відповідність умовам патентоспроможності.  

3)  При розгляді заявки на отримання патенту не проводиться кваліфікаційна 

експертиза.  

4)  Рішення про видачу патенту ухвалюється на підставі результатів формальної 

експертизи. Для отримання патенту на корисну модель експертиза на 

відповідність вимогам новизни і промислової застосовності не проводиться.  



5)  Термін дії патенту на корисну модель удвічі менше терміну патенту на 

винахід і складає 10 років.  

Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини в області 

художнього конструювання. Промисловий зразок визначає зовнішній вигляд 

виробу. Іншими словами, патентом на промисловий зразок може охоронятися, 

за деякими виключеннями, будь-який промисловий виріб, що має індивідуальне 

дизайнерське рішення.   

 Патент на на промисловий зразок. захищає наступні характеристики 

об'єкту:  

1)  Форму;  

2)  Малюнок;  

3)  Забарвлення (розфарбовування);  

4)  Їх поєднання. 

Ці характеристики (критерії), що охороняються, призначені для задоволення 

естетичних і ергономічних потреб і визначають зовнішній вигляд 

промислового виробу.  

Умови патентоспроможності промобразца. 

Умовам патентоспроможності відповідає промисловий зразок, який є новим і 

промислово застосовним.  

ЩО ПАТЕНТУЮТЬ як промобразец. 

а)  Двомірні об'єкти: 

- Варіанти застосування товарного знаку на продукції (у етикетці, упаковці і 

тарі); 

- Деякі види друкарських виробів (етикетка, рекламний буклет, логотип газети 

або журналу);  

- Малюнок декоративних шпалер, тканин, малюнок килима.  

б)  Тривимірні об'єкти: 

- упаковку (коробки), пляшки; пакети; ящики і тому подібне  

- Зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструменту, устаткування; 

- як виріб в цілому, так і його частина (форма і забарвлення автомобіля, 



дизайнерське вирішення його керма або фари); 

- і так далі 

в)  Багатооб'єктні вироби: 

- Комплекти або набори виробів, інтер'єр і тому подібне  

 Найбільш поширеним об'єктом, який захищається і як промисловий 

зразок, і як товарный знак (подвійна реєстрація), є етикетки.  

 Право на отримання патенту має винахідник або винахідники, які 

спільно створили винахід. Але якщо винахід створений в результаті виконання 

службових обов'язків, то і право на отримання патенту на такий службовий 

винахід (корисну модель) має працедавець винахідника. Хоча право на 

отримання патенту працедавцем обмежене за часом і обумовлене деякими 

вимогами Закона. Саме винахідникові належить право авторства, яке є 

невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.  

 

7.3.2 Дисертація 

Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій 

(опубліковані в журналі «Бюлетень ВАК України». – 2007. – № 6. – С. 9 – 17) 

2.   СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ 

Дисертація повинна містити: 

 титульний аркуш;  

 зміст;  

 перелік умовних позначень (за необхідності);  

 вступ;  

 основну частину;  

 висновки;  

 додатки {за необхідності);  

 список використаних джерел.  

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ 

3.1.            Титульний аркуш дисертації (форма 5) 

 Титульний аркуш дисертації містить найменування наукової організації 
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або вищого навчального закладу, де виконана дисертація; 

прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву дисертації; 

шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, на який претендує 

здобувач; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового 

керівника і {або) консультанта; місто і рік. 

На титульному аркуші дисертації обов'язково зазначається «На правах 

рукопису» та гриф обмеження розповсюдження відомостей (за необхідності). 

3.2.            Зміст 

 Зміст подають на початку дисертації. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони 

мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаної літератури. 

3.3.            Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

{за необхідності) 

 Якщо в дисертації вжито специфічну термінологію, а також використано 

маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік 

може бути поданий в дисертації у вигляді окремого списку, який розміщують 

перед вступом. 

 Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою 

наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальне розшифрування. 

Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке 

інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх 

розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. 

3.4.            Вступ 

 Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, 

підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності 

проведення дослідження. 

Далі подають загальну характеристику дисертації в рекомендованій нижче 

послідовності. 

 Актуальність теми 



 Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями 

проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи 

для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь 

України. 

 Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить 

кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового 

завдання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

 Коротко викладають зв'язок обраного напряму досліджень з планами 

організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними 

планами та програмами. 

 Обов'язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних 

робіт, базових для підготовки та подання дисертаційної роботи, а також роль 

автора у виконанні цих науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження 

 Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», 

«Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на 

саму мету. 

 Об'єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й обране для вивчення. 

 Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 

 Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його 

частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна 

увага дисертанта, оскільки предмет дослідження визначає тему дисертаційної 

праці, яка визначається на титульному аркуші як її назва. 

 Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх 

треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що 



саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів. 

 Наукова новизна одержаних результатів 

 Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), 

запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність 

одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше 

одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток). 

Кожне наукове положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну 

сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. 

 Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися 

легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його 

сутність, деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до 

викладу наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що 

в дисертації зроблено те й те, а сутності і новизни із написаного виявити 

неможливо. Подання наукових положень у вигляді анотацій є найбільш 

поширеною помилкою здобувачів при викладенні загальної характеристики 

роботи. 

 До цього пункту не можна включати опис нових прикладних 

(практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, 

схем, алгоритмів і под. Слід завжди розмежовувати одержані наукові 

положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку 

дисертанта. 

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є 

теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в дисертації наукової задачі 

або наукової проблеми.  Насамперед за це здобувачеві присуджується науковий 

ступінь. 

 Практичне значення одержаних результатів 

 У дисертації, що має теоретичне значення, треба подати відомості про 

наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх 

використання, а в дисертації, що має прикладне значення — відомості про 



практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх 

використати. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно 

подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів 

використання. 

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень 

із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та 

реквізитів відповідних документів. 

Особистий внесок здобувача 

У випадку використання в дисертації ідей або розробок, що належать 

співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, здобувач повинен 

відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов'язковим зазначенням 

конкретного особистого внеску в ці праці або розробки. 

Апробація результатів дисертації 

Вказується, на яких наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах 

оприлюднено результати досліджень, викладені у дисертації. 

Публікації 

Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках 

наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах 

опубліковані результати дисертації. 

3.5. Основна частина 

Основна частина дисертації складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту 

кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного 

напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного 

розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі 

наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки 

від другорядних подробиць. 

У розділах основної частини подають: 

 огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

 виклад загальної методики й основних методів досліджень; 



 експериментальну частину і методику досліджень; 

 відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні 

дослідження; 

 аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

 В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової 

думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи 

попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились 

невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано 

закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення 

досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен 

перевищувати 20% обсягу основної частини дисертації. 

 У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, 

наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну 

методику проведення дисертаційних досліджень. В теоретичних роботах 

розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в 

експериментальних — принципи дії і характеристики розробленої апаратури, 

оцінки похибок вимірювання. 

 У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати 

власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у 

розроблення проблеми. Здобувай повинен давати оцінку повноти вирішення 

поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, 

параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і 

зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні 

результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. 

 Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній 

автором. 

3.6.            Висновки 

 Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в 

дисертації, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми 

(задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та 



рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих 

результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі 

у висновках розкривають методи вирішення поставленої в дисертації наукової 

проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями. 

 У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках 

здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти 

рекомендації щодо їх використання. 

3.7.           Додатки  

 До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал: • 

проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

-    таблиці допоміжних цифрових даних; 

-    протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного 

ефекту; 

-    інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, 

розроблених у дисертаційній роботі; допоміжні ілюстрації. 

3.8.            Список використаних джерел 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у 

порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і 

рекомендований при написанні дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

 Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів 

з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна 

одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.1 -84 

«СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. 

 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні 

вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11-

78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках в библиографическом описаний». 


