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класi. Треба також зазначити, що
В.Івашкiв невиправдано звузив змiст
роздiлу чiльним словом у назвi «проблематика»: це системне синтетичне
дослiдження знакового тексту в
iсторiї української лiтератури з використанням рiзноманiтного фiлологiчного iнструментарiю. Особливо
цiкавим i корисним для нашої сучасної школи буде оригiнальне та проникливе прочитання в цьому роздiлi
причин Руїни i її наслiдкiв, Кулiшеве
розумiння того, що саме ментальнiсть проводирiв у минулому спричинила й досi спричиняє руїнницькi тенденцiї нашого нацiонального й державного розвитку. Мотив «блудного
сина», «втраченого поколiння», що
воює за чужi iдеали й iнтереси, образи «вiльної землi», української демократiї, куди втiкають вiд сусiдiв i не
тiльки найбiльш вiльнолюбнi та переслiдуванi, «вождизм» i роль нацiональної iнтелектуальної елiти, – всi цi
животрепетнi й актуальнi для сього-

дення питання В.Івашкiв аналiзує дуже конкретно i предметно, без зайвого пафосу й патетики, спираючись на
глибоке знання Кулiшевих художнiх
текстiв, лiтературно-критичних i
публiцистичних праць, мемуаристику
та епiстолярiй. Справжнiм вiдкриттям
для читача стане авторська iсторiософська концепцiя України П.Кулiша в
«Повести об украинском народе». Адже без знання i поглибленого аналiзу
цiєї маловiдомої сьогоднi розвiдки
П.Кулiша годi зрозумiти й такi полемiчнi iсторiософськi студiї, як «История воссоединения Руси» та «Отпадение Малороссии от Польши».
Зазначу, що мотив нацiональної самокритики пронизує майже всю
творчу спадщину П.Кулiша та є мiрилом i свiдченням його глибокого нацiонального самоусвiдомлення й зрiлостi.
Вiдомим i вiдрадним фактом в iсторiї нашої культури є тривала спiвпраця П.Кулiша з багатьма львiвськи-

ми дiячами у 2-й половинi ХІХ ст. Пiд
час першого приїзду до Львова,
ознайомившись зi станом українського шкiльництва, науки, дiяльнiстю просвiтнiх iнституцiй, письменник
говорив: «Жатва много, дiлателей
мало». Приємно, що сьогоднi на полi
кулiшезнавства львiвськi дослiдники
святкують справжнi «жнива», адже
пiсля недавнiх академiчних розвiдок
Євгена Нахлiка (передусiм – двотомове дослiдження «Пантелеймон
Кулiш: особистiсть, письменник, доля». – К., 2007) з’явилося ще одне
фундаментальне дослiдження окремого перiоду творчостi видатного українця, яке має зайняти своє вагоме
мiсце в бiблiотецi кожного лiтературознавця, педагога, кожного прихильника рiдної словесностi.
Володимир МИКИТЮК,
доцент Львiвського
нацiонального унiверситету
iм. Івана Франка

ПРОФЕСІЙНИЙ ОРІЄНТИР У РОЗВИТКУ
НАУКОВОЇ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДОСЛІДНИКА
СЕМЕНОГ О.М. Культура наукової української мови : [навчальний посiбник]
/ О.М.Семеног. – К. : ВЦ «Академiя», 2010.

П

оява книжки «Культура наукової української мови» вчасна й закономiрна з огляду на пiдвищення рiвня вимог до професiйної
пiдготовки фахiвцiв.
Сучасне iнформацiйне середовище, що характеризується стрiмким розвитком науки, вимагає вiд
дослiдникiв високої методологiчної
культури, здатностi до рефлексiї,
критичного осмислення i творчого
застосування наукових концепцiй i
методiв пiзнання. Так само важливим для ефективної фахової дiяльностi є вiльне послуговування нормативною нацiональною науковою
мовою.
Аналiз публiкацiй i рукописiв молодих науковцiв засвiдчує їхню недостатню дослiдницьку культуру. Типовими мовними огрiхами наукових
праць рецензенти називають наявнiсть русизмiв, тавтологiй, плеоназмiв, зловживання iноземною термiнологiєю i поняттями, що ускладнюють сприймання головної думки.
Найбезпораднiшi автори-початкiвцi
в побудовi зв’язних текстiв з урахуванням жанрової, структурно-змiстової, композицiйної, категорiальної
специфiки їх. Серед причин низької

наукової мовної культури – недостатня увага до формування мовнокомунiкативної, стилiстичної, жанрової, текстової компетенцiй як у загальноосвiтньому, так i у вищому
навчальному закладi.
Над проблемою пiдвищення
рiвня наукової мовної культури активно працюють Н.Бабич, Н.Голуб,
О.Горошкiна, А.Коваль, Л.Кравець,
Л.Мацько, Г.Онуфрiєнко, О.Пономарiв, П.Селiгей, Т.Симоненко та iн.
Для студентiв i здобувачiв наукового
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ступеня розроблено навчальнi курси
з мови професiйного наукового
спiлкування, однак практичну дiяльнiсть у цьому напрямi досi не систематизовано.
Вiдтак вельми актуальним є навчальний посiбник Олени Семеног
«Культура наукової української мови». Книжка мiстить цiлiсну iнновацiйну концепцiю вiдповiдного iнтегрованого навчального курсу, що
ефективно реалiзується крiзь призму етнокультурних i соцiолiнгвiстичних змiн, факти когнiтивної, комунiкативної лiнгвiстики, риторики,
комунiкативно-дiяльнiсного, особистiсно орiєнтованого пiдходiв.
Навчальний матерiал посiбника
спрямований на поглиблення знань
молодих дослiдникiв про науковий
стиль української мови, українську
наукову мову, мовнi засоби наукового тексту, а також допомагає опанувати технологiї роботи з сучасним
українським науковим текстом. Виклад теоретичних вiдомостей перемежовано практичними порадами
стосовно того, як здобуту наукову
iнформацiю використати у власному
писемному чи усному науковому
мовленнi.

Структура книжки спрямована на
розвиток умiнь iнтерпретувати концепцiї й теорiї, творчо осмислювати
аналiтику наукового простору, стимулювати фаховий саморозвиток
дослiдника.
Розглядовi теоретичних засад
курсу присвячено перший модуль
«Наукова мовна культура – основа
професiйної дiяльностi дослiдника»,
що є пiдGрунтям розвитку дослiдницької думки в наступних модулях.
Авторка характеризує поняттєвий
апарат, з’ясовує нормативний, комунiкативний, етичний, прикладний
аспекти культури наукової мови.
Xрунтовно i масштабно у виданнi
подано науковий стиль української
мови та його пiдстилi, схарактеризовано їхнi специфiчнi ознаки, особливостi, функцiї, висвiтлено iсторiю розвитку, сформульовано типи мовних
висловлювань, мовнi одиницi. Значну
увагу придiлено особливостям усного
наукового мовлення, запропоновано
кориснi практичнi поради щодо слововжитку й синтаксису наукового мовлення. Адже усне мовлення науковця
покликане забезпечити чiтке сприймання словесної форми за допомогою iнтонацiї, темпу вимови, а своєрiдне поєднання iнтонацiйних елементiв слугує формуванню iндивiдуального iнтонацiйного стилю дослiдника. Писемне ж мовлення як результат вираження думки системою знакiв
вiдповiдної мови розраховане на зорове сприймання i тривале збереження iнформацiї, тому його мета – створення наукового тексту з чiткою структурною i формальною органiзацiєю,
чого досягають шляхом додержання
лексичних, фразеологiчних, морфологiчних, синтаксичних норм.
Авторка виводить таку закономiрнiсть: рiвень культури наукової
мови дослiдника визначається рiвнем теоретичної пiдготовки загальних i спецiальних лексикографiчних
знань, наявнiстю практичних умiнь
користуватися лексикографiчними
виданнями рiзних типiв, ступенем
сформованостi навичок самостiйної
науково-дослiдницької роботи в галузi лексикографiї, усвiдомленiстю
потреби звертатися до словника з
метою розв’язання пiзнавальних i
комунiкативних завдань.
Другий модуль «Культура наукового тексту» закцентовує увагу читачiв на властивостях i структурнозмiстових компонентах наукових
текстiв рiзних жанрiв. На численних

прикладах О.Семеног доводить, що
науковий текст – цiлiсний комунiкативний блок, який має чiтку, логiчну
структуру iз внутрiшньо завершеними частинами (роздiлами, пiдроздiлами, пунктами, абзацами), насиченими вiдповiдною термiнологiєю.
Важливими характеристиками його
є зв’язнiсть, проблемнiсть, гiпотетичнiсть, iнформацiйна, логiчна,
емоцiйно-оцiнна, спонукальна насиченiсть, завершенiсть, комунiкативнiсть, модальнiсть. Попри усталенiсть норм i позiрну типовiсть кожен науковий текст iндивiдуальний.
«Створити якiсний текст, – наголошує авторка, – допомагає сформована культура читання наукових, навчально-методичних праць, нормативно-програмних документiв. Важливими умовами успiшного сприймання, усвiдомлення, розумiння та
iнтерпретацiї тексту виступають внутрiшня мотивацiя, досвiд, фоновi знання, творче мислення, ступiнь концентрацiї уваги, умiння вдумливого та
аналiтичного читання».
Невiд’ємним етапом апробацiї
наукового дослiдження є написання
наукової статтi. На численних прикладах у посiбнику розглянуто процес пiдготовки такого типу тексту,
його характернi ознаки: логiчнiсть,
яснiсть, стислiсть, точнiсть наукової
термiнологiї, вiрогiднiсть вихiдної
iнформацiї, критичнiсть у доборi
фактiв, доказовiсть змiсту, закiнченiсть, наявнiсть мiркувань i посилань тощо.
Питанням пiдвищення рiвня наукової культури усного мовлення присвячено третiй модуль. У роздiлi подано основнi вимоги до побудови
рiзних жанрiв усного наукового мовлення, з’ясовано сутнiсть стратегiй i
тактик ефективної комунiкацiї, запропоновано матерiал, який сприяє
формуванню потреби самоосвiти й
самооцiнки для постiйного вдосконалення особистiсно-мовленнєвої
дiяльностi. Поради автора стануть у
пригодi й ораторам-початкiвцям, i
досвiдченим промовцям.
Молодi дослiдники мають змогу
ознайомитися з особливостями органiзацiї i проведення наукових конференцiй, що є ефективним засобом об’єктивного виявлення та добору перспективної молодi, реалiзацiї творчих здiбностей, стимулювання потреби у творчому оволодiннi
знаннями, популяризацiї i пропагування науково-дослiдницької робо-
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ти, опанування полемiчного мистецтва. Участь у науковiй дискусiї,
диспутi, полемiцi з урахуванням наведених у книжцi прикладiв i ситуацiй
удосконалює вмiння переконливо
викладати свої думки, дискутувати,
послуговуючись рiзними способами
аргументацiї, вести дiалог зi спiврозмовниками, додержуючи правил
мовленнєвого етикету.
На думку авторки, важливими
рисами дослiдника є iнформацiйна
культура, комп’ютерна грамотнiсть,
умiння працювати з постiйно оновлюваною електронною iнформацiєю
мережi iнтернет. Представлення на
конференцiях електронних презентацiй за зразком проаналiзованих
комунiкативних функцiй дає змогу
iстотно пiдвищити iнформативнiсть
та ефективнiсть повiдомлення.
Виразною особливiстю рецензованого видання є його концептуальна iдея – допомогти майбутнiм фахiвцям опанувати культуру української наукової мови як засiб
формування й самовираження особистостi. Цьому пiдпорядкованi дiалогова форма викладу, лаконiчнiсть,
логiчна послiдовнiсть, вивiренiсть
уживаних термiнiв, логiчнi зв’язки
мiж пiдроздiлами.
Для рефлексiї й саморефлексiї є
численнi завдання на поглиблення
знань з культури наукової української мови, що передбачають аналiз
мовних одиниць, редагування й переформатування наукового тексту,
дослiдження текстотвiрних елементiв, створення власних висловлювань у науковому стилi.
Корисним для студентiв, а також
учнiв-старшокласникiв вважаємо короткий термiнологiчний словник.
Переконанi, навчальний посiбник
надасть квалiфiковану допомогу студентам, якi опановують курси «Українська мова (за професiйним спрямуванням)», «Культура мови», «Стилiстика української мови» i виконують
дипломнi роботи. Прислужиться вiн
магiстрантам, аспiрантам i здобувачам усiх спецiальностей, учителямдослiдникам та учням старших класiв.
Катерина ТАРАНІК-ТКАЧУК,
головний спецiалiст
Департаменту загальної середньої
та дошкiльної освiти МОН України;
Людмила БАЗИЛЬ,
науковий кореспондент
Інституту педагогiчної освiти
i освiти дорослих НАПН України

