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СТРУКТУРА І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ  АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА 

НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ 

 

Процес світової глобалізації суттєво збільшує питому вагу 

англійської мови в усіх сферах суспільного життя, у тому числі й у 

галузі науки. Ця іноземна мова набула привілейованого статусу lingua 

franca чи навіть точніше lingua academia [3: 250] транснаціональних 

наукових досліджень, грантів та стипендіальних програм. Публікація 

наукових праць англійською є вимогою сьогодення чи/або особистим 

вибором для великої кількості науковців, а уміння продукувати 

наукові статті іноземною мовою за моделями визнаними провідними 

міжнародними фаховими журналами є важливою професійною 

компетентністю сучасного фахівця.  

Якщо англомовна академічна спільнота має у своєму 

розпорядженні велику кількість різноманітних посібників для 

навчання та удосконалення навичок академічного/ наукового письма, 

то у нашій країні відчувається брак спеціальної літератури, яка б 

допомогла науковцям підготувати якісний науковий текст 

англійською мовою. У цьому аспекті важливою постає проблема 

укладання навчальних словників академічного/ наукового мовлення. 

Навчальні словники – "це словники короткі, вузького призначення, 

добре структуровані, прості за будовою, щоб забезпечити 

ефективність їх використання учнями чи студентами, які не набули ще 

міцних навичок користування словником" [2: 73], метою яких є 

"надання допомоги у вивченні мови як засобу передачі своїх і 

сприйняття чужих інформаційних станів" [1: 64]. Заповнити цю 

прогалину певною мірою покликаний "Англо-український словник 



наукового мовлення, що наразі готується до видання на кафедрі 

міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики ЖДУ імені Івана 

Франка (укладач – доц. Жуковська В.В.). 

Зазначене навчальне видання є англо-українським словником 

активного типу, метою якого є надати фахівцю лінгвістичну допомогу 

у підготовці наукової розвідки англійською мовою. Словник містить 

клішовані вирази, фрази, мовленнєві формули, що активно 

використовуються в сучасних англомовних статтях.  

Матеріал словника відібраний з автентичних англомовних 

наукових публікацій та структурований відповідно до основних 

композиційних частин сучасної англомовної наукової статті. 

Клішовані вирази, фрази, мовленнєві формули розташовані у 

ймовірній послідовності їх використання у тексті, а тому можуть 

слугувати орієнтирами під час планування структури й змісту 

наукової статті або ж застосовуватися у готовому вигляді. Англійські 

вирази супроводжуються українськими відповідниками, які 

переважно є дослівним, а не стилістично доречним перекладом. Такий 

підхід було обрано для точної передачі змісту англомовного зразка. 

Український переклад слугує підказкою, на що звернути увагу під час 

використання тієї чи іншої одиниці у тексті, та допомагає краще 

зрозуміти специфіку відповідних англійських виразів.  

Запропоновані мовленнєві зразки є максимально загальними, 

стилістично нейтральними та міждисциплінарними. Вони можуть 

використовуватися науковцями під час написання досліджень з різних 

галузей науки без побоювання бути звинуваченими у плагіаті, 

оскільки відбивають загальну логіку побудови наукового дослідження 

та в першу чергу слугують засобами зв’язності й цілісності наукового 

тексту. Вміщені у словнику клішовані вирази, фрази та мовленнєві 

формули допоможуть дослідникам логічно і чітко викладати свої 

думки англійською, організовувати їх у наукові тексти – тези, статті, 

виступи і т. ін., а також сприятимуть відмові від калькування 

українських синтаксичних та граматичних структур. Водночас, у 

більшості випадків дослідник повинен буде застосувати певні 



трансформації для адаптації цих виразів до специфіки конкретного 

дослідження. 

Відзначимо, що навчальне видання є невеликим за обсягом і 

містить близько 680 англійських мовленнєвих зразків з українськими 

відповідниками. Звичайно, така кількість прикладів є недостатньою, 

щоб надати суттєву допомогу для написання складного за змістом й 

обсягом наукового твору. Проте чинний словник ставить перед собою 

чітко окреслену мету: надати систематизований мовленнєвий матеріал 

для написання наукової статті англійською мовою за визначеною 

композиційно-мовленнєвою схемою.  

Особливості структури чинного словника, принципи відбору 

матеріалу та його подання визначаються теоретико-методологічними 

засадами таких новітніх лінгвістичних напрямів:  

 жанровий аналіз (Genre Analysis) (J. Swales (1990, 2004)); 

 узуально-базована граматика конструкцій (Usage-Based 

Construction Grammar) (H. Diessel (2013), N. Ellis (2013), M. Martin 

(2015)); 

 корпусна лінгвістика (Corpus Linguistics) (D. Biber, S. Conrad, 

R. Reppen (1998), T. McEnery, C. Gabrielatos (2006), R. Xiao, Y. Tono 

(2006), A. Stefanowitsch, Th. Stefan, M. Gries (2015)). 

У запропонованому словнику структурно-композиційна 

організація англомовної журнальної наукової статті розглядається у 

світлі жанрового аналізу. Суть вказаного підходу полягає у здійсненні 

типологічної інтерпретації змісту наукових творів у термінах 

риторики з урахуванням їх соціокомунікативної специфіки та 

передбачає опис комунікативних цілей тексту шляхом категоризації 

різних дискурсивних складових за їх комунікативними функціями, 

відомими як риторичні ходи (rhetorical moves). Під риторичним ходом 

розуміється сегмент дискурсу, що виконує певну комунікативну 

функцію та сприяє реалізації загальної комунікативної мети 

конкретного жанру. Кожен хід має свою власну комунікативну мету і 

разом з іншими риторичними ходами сприяє реалізації загальної 

комунікативної мети тексту. Риторичний хід, у свою чергу, 

складається з певної кількості елементів, які разом або в деяких 



поєднаннях, сприяють виконанню функцій ходами, до яких вони 

належать. Такі елементи називаються риторичними кроками 

(rhetorical steps). За допомогою структури ходів у комплексі з 

мовними рисами, які відповідають їм на текстовому рівні, 

відбиваються комунікативні цілі структурних частин текстів певних 

жанрів. Комбінація декількох ходів утворює жанр, який, у свою чергу, 

належить до певного типу дискурсу. 

Словник має особливу організацію, яка передбачає 

класифікацію мовленнєвого матеріалу за певними рубриками, що 

відбивають композиційний формат сучасної англомовної журнальної 

наукової статті. Зокрема, сучасна англомовна наукова стаття має 

доволі чітку композицію, що охоплює такі структурні частини 

(Sections) як «Вступ – Методи – Результати – Обговорення» 

("Introduction – Methods – Results – and Discussion/Conclusions") або 

IMRD/C. До інших структурних елементів відносяться "Заголовок" 

(Title), "Ключові слова" (Keywords), "Анотація" (Abstract), "Подяка" 

(Acknowledgements), "Посилання" (References) та "Додатки" 

(Appendix). Кожна композиційна частина наукової статті включає 

низку послідовних риторичних ходів та кроків, що забезпечують 

раціональну подачу матеріалу і виконують прагматичну установку 

засвоєння адресатом певної інформації (див. табл. 1):  

Таблиця 1 

Композиційна організація англомовної наукової статті 

SECTION / 

ЧАСТИНА 
І. ABSTRACT І. АНОТАЦІЯ 

Move/ Хід І.1. Situating the research 

І.1. Контекстуальне 

позиціонування 

дослідження 

Move /Хід І.2. Presenting the research 
І.2. Презентація цілей 

дослідження 

Move/ Хід 
І.3. Describing the 

methodology 

І.3. Опис застосованої 

методики 

Move/ Хід І.4. Summarizing the findings 
І.4. Підсумок отриманих 

результатів 

Move/ Хід І.5. Discussing the research 
І.5. Обговорення 

дослідження 

SECTION / ІІ. INTRODUCTION ІІ. ВСТУП 



ЧАСТИНА 

Move/ Хід ІІ.1. Establishing a territory 
ІІ.1. Встановлення 

території дослідження 

Step/ Крок ІІ.1.1. Claiming centrality 
ІІ.1.1. Окреслення 

центрального питання 

Step/ Крок 
ІІ.1.2. Making topic 

generalizations 

ІІ.1.2. Узагальнення 

теми 

Step/ Крок 
ІІ.1.3. Reviewing items of 

previous research 

ІІ.1.3. Огляд попередніх 

досліджень 

Move/ Хід ІІ.2. Establishing a niche 
ІІ.2. Визначення 

наукової ніші 

Step/ Крок 
ІІ.2.1. Indicating a gap 

 

ІІ.2.1. Зазначення 

прогалин у попередніх 

дослідженнях 

Step/ Крок 
ІІ.2.2. Question-raising 

 

ІІ.2.2. Додавання нового 

знання/ підняття 

питання 

Step/ Крок ІІ.2.3. Continuing a tradition 
ІІ.2.3. Дотримання 

традиції 

Move/ Хід ІІ.3. Occupying the niche 
ІІ.3. Зайняття наукової 

ніші 

Step/ Крок ІІ.3.1. Outlining purposes 
ІІ.3.1. Окреслення мети 

дослідження 

Step/ Крок 
ІІ.3.2. Announcing present 

research 

ІІ.3.2. Повідомлення про 

чинне дослідження 

Step/ Крок 
ІІ.3.3. Announcing principal 

findings 

ІІ.3.3 Проголошення 

основних результатів 

Step/ Крок 
ІІ.3.4. Indicating research 

article structure 

ІІ.3.4. Зазначення 

структури статті 

SECTION / 

ЧАСТИНА 
ІІІ. METHODS 

ІІІ. МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Move/ Хід 
ІІІ.1. Describing data 

collection procedure 

ІІІ.1. Опис процедури 

відбору даних 

Step/ Крок ІІІ.1.1. Describing the sample ІІІ.1.1. Опис вибірки 

Step/ Крок 
ІІІ.1.2. Describing research 

instruments 

ІІІ.1.2. Опис 

дослідницького 

інструментарію 

Step/ Крок 
ІІІ.1.3. Justifying data 

collection procedure 

ІІІ.1.3. Обґрунтування 

процедури відбору даних 

Move/ Хід 
ІІІ.2. Describing data analysis 

procedure 

ІІІ.2. Опис процедури 

аналізу даних 

дослідження 



Step/ Крок 
ІІІ.2.1. Recounting data 

analysis procedure 

ІІІ.2.1. Детальний 

виклад процедури аналізу 

даних  

 

SECTION / 

ЧАСТИНА 
IV. RESULTS IV. РЕЗУЛЬТАТИ 

Move /Хід 

ІV.1. Preparing for the 

presentation of the results 

section 

ІV.1. Підготовка до 

викладу секції 

Результати 

Step/ Крок 

ІV.1.1. Restating data 

collection and analysis 

procedure 

ІV.1.1. Повторний опис 

процедури відбору та 

аналізу даних 

Move/ Хід 
ІV.2. Reporting specific/ 

individual results 

ІV.2. Повідомлення 

загальних/ часткових 

результатів 

Move/ Хід 
ІV.3. Commenting on specific 

results 

ІV.3. Коментований 

виклад результатів 

Step/ Крок ІV.3.1. Interpreting results 
ІV.3.1. Інтерпретація 

результатів 

SECTION / 

ЧАСТИНА 

V. DISCUSSION/ 

CONCLUSIONS 

V. ОБГОВОРЕННЯ/ 

ВИСНОВКИ 

Move/ Хід 

V.1. Preparing for the 

presentation of the discussion 

section 

V.1. Підготовка до 

викладу секції 

Обговорення 

Step/ Крок 
V.1.1. Giving background 

knowledge 

V.1.1. Окреслення 

вихідних положень 

дослідження 

Move/ Хід 
V.2. Highlighting overall 

research outcome 

V.2. Висвітлення 

загальних результатів 

дослідження 

Move/ Хід 
V.3. Discussing the findings 

of the study 

V.3. Обговорення 

отриманих даних 

дослідження 

Step/ Крок 
V.3.1. Comparing results with 

literature 

V.3.1. Порівняння 

отриманих результатів 

із літературою 

Step/ Крок V.3.2. Accounting for results 
V.3.2. Пояснення 

результатів  

Move/ Хід 
V.4. Drawing conclusions of 

the study 

V.4. Підведення 

висновків дослідження 

Move/ Хід V.5. Evaluating the study V.5. Оцінка дослідження 

Step/ Крок V.5.1. Indicating limitations V.5.1. Зазначення 



обмежень 

Move/ Хід 
V.6. Deductions from the 

research 

V.6. Висновки з 

проведеного 

дослідження 

Step/ Крок 
V.6.1. Making suggestions/ 

drawing implications 

V.6.1. Надання 

пропозицій /окреслення 

наслідків дослідження 

Step/ Крок 
V.6.2. Recommending further 

research 

V.6.2. Перспективи 

подальших досліджень 

SECTION / 

ЧАСТИНА 

VI. 

ACKNOWLEDGEMENTS 
VI.  ПОДЯКА 

Для досягнення комунікативної мети кожної секції, кроку та 

ходу використовуються певні мовні засоби. Вміщені у словнику 

мовленнєві зразки (за винятком декількох випадків) – це клішовані 

вирази, фрази, мовленнєві формули, що являють собою сталі 

полілексемні утворення наукової тематики. Відбір до словника сталих 

полілексемних утворень, а не окремих лексичних одиниць, 

обумовлений ідеями іншого лінгвістичного напряму – узуально-

базованої Граматики конструкцій. 

Основою конструкційної граматики як знаково-базованої теорії 

мови є положення, що одиниці всіх мовних рівнів (від морфеми до 

висловлювання і цілого тексту) є КОНСТРУКЦІЯМИ. Граматична 

КОНСТРУКЦІЯ трактується як конвенційна пара "форма – зміст/ 

функція" і вважається основною одиницею лінгвістичного аналізу та 

репрезентації. Мова мислиться як сітка конструкцій різного ступеня 

складності. Лінгвістична компетенція мовця передбачає знання 

повного інвентарю конструкцій. Правомірність такого підходу 

підтверджують численні психолінгвістичні дослідження з опанування 

іноземною мовою (language acquisition), які свідчать, що мова 

сприймається, зберігається та використовується у вигляді 

конструкцій. 

Ідеї узуально-базованої Граматики конструкцій отримали 

емпіричну підтримку у корпусних дослідженнях. В основу відбору 

матеріалу для словника були покладені засади корпусної лінгвістики, 

для якої базовим постулатом є добір мовних одиниць з реальних 

текстів, в їх природному оточенні. Вибірка мовленнєвого матеріалу 



словника здійснювалася зі створеного нами міні-корпусу автентичних 

англомовних наукових статей за 2014–2017 рр.  

Приклад організації мовленнєвого матеріалу частині Анотація в 

"Англо-українському словнику наукового мовлення" наведено у 

табл. 2:  

Таблиця 2 

Організація мовленнєвих зразків у словнику 

I. ABSTRACT  I. АНОТАЦІЯ 

I.1. Situating the research  
І.1. Контекстуальне 

позиціонування дослідження 

X plays a very important role in 

… . 

 X відіграє важливу роль у … . 

X are the most widely used/ 

commonly discussed/ well-known/ 

well-documented/ widespread/ 

commonly investigated types of Y. 

 Х є найбільш уживаними/ 

традиційно обговорюваними/ 

найвідомішими/ найкраще 

задокументованими/ найбільш 

поширеними/ традиційно  

досліджуваними типами Y. 

X is attracting considerable/ 

increasing interest due to … .  

 Х привертає значний/ 

зростаючий інтерес завдяки … . 

…  … 

I.2. Presenting the research  
І.2. Презентація цілей 

дослідження 

The study is concerned with/ 

concentrates on/ focuses on Х. 

 Дослідження стосується/  

зосереджується на/ 

концентрується на Х. 

This article investigates/ 

examines/ studies/ deals with/ 

analyses/ considers/ explains/ 

describes/ introduces/ presents/ 

represents/ features/ covers Х. 

 Стаття досліджує/ вивчає/ 

досліджує/ має справу з/ аналізує/ 

розглядає/ пояснює/ описує/ 

ознайомлює/ презентує/  

репрезентує/ висвітлює/ охоплює 

Х. 

The article is an overview of/ a 

review of/ a report on Х. 

 Стаття є оглядом/ розглядом/ 

звітом про X.  

I.3. Describing the 

methodology 
 

І.3. Опис застосованої 

методики 

The main methodological 

framework is that of D, which, 

through … analysis, allows to … . 

 Головною методологічною 

основою є D, що, застосовуючи 

… аналіз, уможливлює … . 

The paper includes recent results  Стаття включає останні 



obtained by … methods, and … 

analysis.  

результати, отримані шляхом 

застосування … методів та … 

аналізу. 

The present study was designed 

to test the hypothesis that … . 

 Чинне дослідження було 

розроблене для перевірки 

гіпотези, що … . 

I.4. Summarizing the findings  
І.4. Підсумок отриманих 

результатів 

The results/ findings/ analyses/ 

data show/ indicate/ suggest/ 

provide/ reveal that … . 

 Результати/ отримані дані/ 

аналіз/ дані показують/ вказують/ 

пропонують/ надають/ 

виявляють, що … . 

The study has demonstrated that 

… . 

 Дослідження показало, що … . 

We found that … .  Ми встановили, що … . 

I.5. Discussing the research  І.5. Обговорення дослідження 

This paper makes an argument in 

favor of … . 

 Ця стаття наводить аргумент 

на користь … . 

An additional contribution of 

this paper is … . 

 Додатковим внеском цієї статті 

є … . 

In conclusion, the authors 

recommend … . 

 У підсумку автори 

рекомендують … . 

Підсумовуючи вищезазначене, відзначимо, що запропонований 

англо-український словник наукового мовлення є довідником 

активного типу, головною метою, якого є допомогти написати 

наукову працю англійською мовою, використовуючи запропоновані 

мовленнєві зразки. Словник орієнтований, перш за все, на молодих 

науковців, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів закладів 

вищої освіти, які ще не мають достатнього досвіду англомовного 

професійного спілкування. Проте, вміщений матеріал може бути 

застосований і в ширшому контексті: при оформленні курсових та 

кваліфікаційних робіт, під час виступів на наукових конференціях, 

засіданнях та дискусіях.  
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