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НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ТЕКСТ У ТИПОЛОГІЇ  
ТЕКСТОВИХ ОДИНИЦЬ

Робота з науковим різновидом тексту є складною і вимагає високої кваліфікації дослід-
ника, адже наукова мова витворюється упродовж століть і потребує постійної держав-
ницької позиції для свого функціонування.

У статті зроблено спробу дослідження зразків наукового гуманітарного тексту як різно-
виду текстових одиниць і встановлення його основних структурних, семантичних і функціо-
нальних ознак.

За результатами проведеного дослідження визначено, що науковий гуманітарний текст як 
окремий цілісний об’єкт є складною динамічною системою, який представляє індивідуально-
особистісні, психологічні, соціальні, лінгвістичні характеристики мовця, а також відрізня-
ється виразною антропологічною спрямованістю та формує семантичну структуру вислов-
лювань, переважно роздумами, метою яких є доведення істин, які були знайдені в результаті 
дослідження конкретних наукових фактів. Доведено, що такий різновид тексту є резуль-
татом мовлення, завжди має ідею, яка відображає авторський задум і формує цілісність 
тексту – гіперконцепт. Визначено, що аналізований текст має стилістичне забарвлення, 
яке відображає певну сферу спілкування і завжди орієнтований на адресата. Сформовано 
авторське бачення на новий зміст вищевказаного тексту й ряд специфічних прагматичних 
характеристик. Обґрунтовано низку категорійних ознак досліджуваного тексту, серед яких 
основними є цілісність, зв’язність, логічність, точність, ясність, зрозумілість, доступність, 
інформативність, смислова завершеність, змістовність, віддільність, прагматичність, 
темпоральність й інші. З’ясовано, що основними завданнями наукового гуманітарного тек-
сту є інтелектуальна зацікавленість читача в проблематиці, яка актуалізується системою 
спеціалізованих конотаційних характеристик, і доступність пізнавальної інформації про сут-
ність явища або процесу, у якій елементи образності, експресивності, оціночності успішно 
реалізуються за допомогою синтаксичних конкретних умов.

Ключові слова: текст, науковий текст, гуманітарний текст, характеристика, діалогіч-
ність, експресивність.

Постановка проблеми. У сучасній лінгвіс-
тиці поняття «текст» одне із фундаментальних, 
що розглядається вченими як необхідна середня 
ланка акту вербального спілкування, яка, взаємо-
діючи із суб’єктами текстової комунікації, свід-
чить про суб’єктивно-особистісну спрямованість 
висловлювання. Таке визначення представлено 
в наукових працях І.В. Арнольд [1], І.Г. Гальпе-
ріна [7], А.Л. Каменської [11], І.М. Колегаєвої 
[14], А.Ф. Папіної [18], Т.В. Радзієвської [19], 
О.О. Селіванової [22], С.Я. Тураєвої [28] та інших 
східнослов’янських лінгвістів.

Що стосується поняття «науковий текст», то 
воно набуває все більшої актуальності серед вче-
них, і не тільки східнослов’янських філологів, 
а й представників інших галузей знань, зокрема 
гуманітарних (філософів, логіків, соціологів), що, 
на нашу думку, пояснюється необхідністю сис-
тематизувати й узагальнити лінгвостилістичні 

особливості цього текстового різновиду в літера-
турній мові, а також необхідністю встановлення 
механізмів вербалізації наукових знань й осмис-
лення сутності наукової творчості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню цього лінгвістичного феномену при-
діляли увагу такі вітчизняні мовознавці, як 
Р.А. Будагов [4], О.М. Васильєва [6], В.В. Вино-
градов [5], Н.В. Зелінська [10], О.П. Коваль [12], 
М.Н. Кожина [13], І.Н. Колегаєва [14], М.П. Котю-
рова [15, 16], Н.Ф. Непийвода [17], В.Н. Русанов-
ський [21], Л.В. Славгородська [24], І.Г. Чередні-
ченко [28] та ін. Переважна більшість згаданих 
учених розглядають лексико-семантичну й функ-
ціонально-стилістичну палітру наукового тексту.

Однією з найкращих робіт лінгвістів, які вивча-
ють текст та його різновиди, є колективна моно-
графія під загальною редакцією М.М. Кожиної, 
тоді як в українському мовознавстві це питання 
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привернуло увагу Н.Ф. Непийводи, та розгля-
нуто в авторській монографії науково-технічного 
стилю сучасної української мови. Проте, зали-
шаються невирішеними окремі моменти теорії 
саме наукового тексту, що стосуються специфіки 
текстових різновидів і потребують уточнення чи 
додаткової аргументації.

Постановка завдання. У статті зроблено 
спробу дослідження зразків наукового тексту 
гуманітарного спрямування та встановлення його 
основних ознак з обґрунтуванням використання 
відповідного наукового апарату. 

Об’єкт дослідження – гуманітарний науковий 
текст філологічного спрямування. Предмет – 
структурні, семантичні та функціональні характе-
ристики гуманітарного наукового тексту.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 
у східнослов’янській мовознавчій літературі існує 
кілька визначень поняття «науковий текст». Одне 
з тлумачень подає І.Р. Гальперін, який називає 
текст суто науковим за умови, що його адресат 
представлений лише фахівцями, якщо він роз-
рахований на широке коло будь-яких читачів, 
зокрема і фахівців, то повинен розглядатися як 
текст науково-популярної літератури, хоча і тут 
можуть бути свої градації [7, с. 67–68]. У цій тео-
рії основою визначення є фактор адресата, тобто 
те, на яке коло читачів розрахований науковий 
текст. Облік цього аргументу дозволяє говорити 
про належність будь-якого наукового тексту до 
вузькоспеціальних у тих умовах, якщо він розра-
хований на невелике коло фахівців, або звернений 
до ширшого кола фахівців однієї або цілої групи 
спеціальностей.

З іншого боку розглядає поняття «науковий 
текст» І.В. Арнольд, яка вважає, що до наукових 
текстів належать ті, що містять у собі два типи 
інформації – основну та додаткову. Якщо осно-
вна інформація складається з власне предмета 
повідомлення та використовує одиниці мовлення 
у їхніх предметно-логічних значеннях, то додат-
кова інформація висловлює ті складні стосунки 
й відтінки, які автор прагне передати читачеві. 
Тому стилістична характеристика наукового тек-
сту розглядається дослідницею як взаємодія нао-
чно-логічного змісту повідомлення з інформацією 
іншого роду, тобто встановлюється зв’язок і вза-
ємодія конотативних значень слів і конструкцій 
з денотативною та їхня роль взагалі [1, с. 33-34]. 
Це підтверджує важливість конотаційних харак-
теристик щодо різновидів наукового тексту.

Є.П. Загданський, аналізуючи теорію наукового 
тексту, зазначає, що такий вид тексту має дослід-

ницький підхід, реалізований у його структурі 
та передбачає розкриття наукової ідеї в процесі, 
тобто показ того, як учений дійшов результату, 
і як воно було отримано, адже наукова думка рідко 
розвивається однолінійно, із заздалегідь заданим 
маршрутом. Зазвичай все починається з незнання, 
здивування, парадоксу, згодом поступово відкри-
ваються шляхи пізнання істини, розплутуються 
загадкові й таємничі вузли, накопичуються мож-
ливі аргументи, відкидаються хибні версії. Відомі 
випадки, коли рух думки починається з того, що 
певне явище чи подія здається цілком зрозумілим. 
Але пильне й уважне його вивчення приводить 
до висновку: наше перше уявлення було поверхо-
вим. Все виявляється складнішим та заплутаним 
[8, с. 57–58].

На нашу думку, таке твердження про шлях піз-
нання у реальній практиці наукових досліджень 
є цілком обґрунтованим, адже, відтворивши від-
повідні етапи пізнання нового у науковому тексті, 
автор має можливість залучити читача до свого 
творчого процесу, спрямованого на становлення 
власної ідеї у динамічній природі наукового твору. 
У той же час авторська ідея не виникатиме як 
готова й закінчена даність, а зароджуватиметься 
та розвиватиметься у свідомості читача під час 
читання.

Однією з найпереконливіших дефініцій поняття 
«науковий текст» вважаємо визначення, запропо-
новане О.О. Селівановою, за яким науковий текст 
є цілісною семіотичною формою лінгвопсихомен-
тальної діяльності мовця, концептуально й струк-
турно інтегрованої, що служить прагматичним 
посередником комунікації та діалогічно вбудова-
ної в семіотичний універсум культури [22, с. 600]. 
Таке визначення цього поняття обґрунтовується 
автором з урахуванням специфіки структурної 
організації тексту й граматичних засобів її катего-
ріальних ознак, зокрема, зв’язності, формальної, 
структурної, жанрової та стилістичної різнопла-
новості тексту та способів, а також засобів його 
репрезентації.

Нагадаємо, що зразками наукового тексту 
можуть бути доповіді, статті, монографії, дисер-
тації тощо, у яких автори ставлять за мету поін-
формувати читачів про результати досліджень 
у певній галузі науки, проблеми й перспективи 
досліджень, систематизувати й узагальнити 
об’єктивні знання про навколишню дійсність. 
Однак, тут, як зазначає Н.В. Шевцова, перлокуція 
як наслідок втілення у висловлюванні, що поро-
джується у процесі мовного акту, певної кому-
нікативної інтенції, комунікативної мети, надає 
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висловлюванню конкретну спрямованість на 
конкретного адресата чи аудиторію, що характе-
ризується відстрочкою у часі: вплив інформації 
читача, його реакція мають місце лише після про-
читання опублікованого наукового твору [29, c. 3].

Відомо, що в рамках наукового стилю виділя-
ється шість стильових різновидів, кожен з яких за 
своїм призначенням і сферою використання реа-
лізується у певному текстовому жанрі. Детальну 
їхню характеристику подає український лінгвіст 
О.П. Коваль, наголошуючи на наступних різно-
видах: чисто науковий (наукові праці, дисертації, 
монографії, доповіді тощо), науково-популярний 
(нариси, книги, лекції, статті та ін.), навчально-
науковий (підручники, збірники завдань та вправ, 
навчально-методичні матеріали та ін.), науково-
діловий (технічна документація, контракти, 
інструкції, реферати та ін.), науково-інформатив-
ний (реферати, інструкції, патентні описи тощо), 
науково-довідковий (словники, довідники, ката-
логи та ін.) [12, с. 129].

На думку дослідниці М.М. Кожиної, кожен 
різновид наукового тексту є результатом склад-
ної взаємодії цілого ряду стильових факторів, 
серед яких найважливішими є спосіб викладу, 
конкретність або абстрактність змісту, стислість 
або розгорнутість викладу, рівень узагальнення, 
ціль і завдання інтелектуальної інформації. Тео-
ретично вона виділяє також три основних спо-
соби викладу наукового тексту – опис, оповідання 
та міркування. Перший спосіб – опис, кваліфіку-
ється ученим як різнобічна систематична харак-
теристика предмета мови, його особливостей, 
ознак, складу й т. ін. й пов’язується з категорі-
ями відсутності, розташування, розподілу ознак, 
з граматичними категоріями стану предмета 
мови. Другий спосіб – розповідь, є інформацією 
про події, пов’язані з процесом дослідження, 
отримання наукових даних, історії наукових від-
криттів, пошуках, подорожах, тобто розповідь 
про виконані дії, впорядкування їх в історичних 
записах, пов’язаних з граматичними категоріями 
дії. Третій спосіб – роздум – це повідомлення 
у формі чіткого логічно розгорнутого доказу пев-
ного положення теорії, думки, яке не повторює 
виконаних дій, не називає ознак, а будує судження 
та висновки [3, с. 93].

Спосіб викладу роздуми – критико-полеміс-
тичний, в основі якого, на думку дослідниці, 
лежить найбільш узагальнений тип змісту, який 
знаходить відповідне вираження шляхом підбору 
мовних засобів на всіх текстових рівнях і полягає 
в оцінці певних положень та відстоюванні своєї 

точки зору, безпосередньо пов’язане з категоріями 
оцінності та засобами їхнього вираження [3, с. 94].

Важливим для дослідження нашої проблеми 
вважаємо твердження Г.Я. Солганіка, який зазна-
чає, що практично не існує наукового тексту, де 
використовувався б лише один спосіб викладу 
матеріалу, адже з перебігом розвитку думки текст 
змінюється, як і його композиційні частини – за 
абзацами чи фрагментами, великими синтаксич-
ними одиницям і под. [25, с. 69–71].

Не можна не погодитися також із твердженням 
А.С. Бархударова, який вважає, що для науко-
вого тексту важливе значення має не лише спосіб 
викладу, а й конкретність чи абстрактність змісту 
цього викладу, адже конкретний зміст завжди лег-
ший для розуміння, а основна складність текстів 
із конкретним змістом зводиться до лексичних 
і термінологічних труднощів [2, с. 40–41]. Спосте-
реження відомого лінгвіста над текстовими різно-
видами дали йому підстави зробити висновки, що 
конкретний зміст найчастіше поєднується з опи-
сом, тоді як абстрактний зміст тяжіє до роздумів. 
Найвищу складність для розуміння може пред-
ставляти текст з абстрактним змістом за вільного 
трактування. Не менш важливим стабілізуючим 
фактором вчений вважає також ступінь стислості 
або розгорнутості тексту, адже свідома лаконіч-
ність або, навпаки, широкість викладу, на його 
думку, впливають на вибір граматичних та син-
таксичних засобів [2, с. 43].

Щодо визначення головних ознак наукового 
тексту гуманітарного спрямування, то нагадаємо, 
що у східнослов’янській лінгвістиці існують різні 
погляди на цю проблему. Стереотипні твердження 
про сухість і бідність наукової мови, її чисту 
інформативність частково мають певну підставу, 
оскільки стосуються одного з найбільш пошире-
них типів змісту наукового тексту, пов’язаного 
з описом експериментів, методик і результатів 
приватних досліджень. Проте, існують різновиди 
наукового тексту, які мають порівняно низький 
рівень узагальнення. Тому Н.С. Болотнова цілком 
переконливо вважає, що прикладом прямо проти-
лежним такому різновиду структурно-стилістич-
ної організації наукового тексту може вважатися 
науковий текст гуманітарного спрямування з над-
звичайно складним синтаксисом, який поєдну-
ється з елементами образності, експресивності, 
оціночності, що дозволяє говорити про цілу низку 
стилістичних прийомів [3, с. 69].

Конотаційні характеристики наукового тек-
сту гуманітарного спрямування, з одного боку, 
можуть бути функціонально-стилістичними, 
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тобто  виражати особливу тональність наукового 
стилю, а з іншого – можуть складатися з емоцій-
ного, експресивного та оцінного компонентів. 
Дослідники зазначають, що у текстових різно-
видах характер конотації визначається типом 
інформації. Тобто якщо основна інформація має 
нульову конотацію, то додаткова інформація, 
пов’язана з умовами наукового спілкування, зна-
ходить своє вираження у функціонально-сти-
льових конотаціях, які є основними для системи 
конотацій, що використовуються в науковому 
стилі. Крім того, треба розрізняти ще три види 
додаткової інформації, що зустрічається в науко-
вому тексті: 1) додаткова предметна, пов’язана із 
сприйняттям предмета мови автором; 2) абстрак-
тна, пов’язана з високим ступенем абстрактності 
змісту; 3) оцінна інформація, що з оцінним став-
ленням автора. Відповідно до цього, конотації 
матимуть емоційний, експресивний або оцінний 
характер [1, с. 33–34].

Наше дослідження специфіки виразних й обра-
зотворчих характеристик наукового тексту гума-
нітарного спрямування підтверджують думку 
Н.М. Разінкіної, яка вважає, що емоційне й екс-
пресивне забарвлення наукової мови може вини-
кати не тільки внаслідок особливостей сприй-
няття об’єкта дослідження самим автором, який 
прагне передати вам не лише суто інформативне 
зміст, а й вражень, отриманих під час спостере-
ження. Сприйняття такого тексту вимагає яскра-
вого, образного висловлювання, яке автор прагне 
донести до читача. На думку дослідниці, це збага-
чує та доповнює інформацію, робить її виразною 
(ефективною). Наукова мова виконує додаткову 
емотивну функцію [20, c. 47–48].

Якщо для О.П. Коваль характерними рисами 
наукового тексту є цілеспрямованість, прагма-
тизм, ясність, стислість, а також формально-
логічний спосіб викладу матеріалу, що знахо-
дить своє відображення у всій системі мовних 
засобів [12, с. 228–229], то для Н.Н. Разінкіної 
найважливішою ознакою наукового тексту є екс-
пресивність, яка може пов’язуватися з великою 
складністю та абстрактністю змісту. Тому дослід-
ниця зазначає, що з ускладненої форми висловлю-
вання, науковий текст втрачає цю характеристику, 
тоді як образне, яскраве, іноді просте порівняння 
(чи інший засіб) в короткій формі, передаючи 
складну ідею, допомагає тексту її придбати. Таке 
явище необхідно пов’язувати з певним різнови-
дом наукового тексту, який є послідовною і чіткою 
системою мовних творів, що мають певну форму, 
розмір і структуру [20, с. 47]. Як показують наші 

спостереження, таке обґрунтування особливо сто-
сується наукового тексту гуманітарної сфери, що 
знаходиться у центрі нашої уваги.

Крім того, О.П. Коваль підкреслює, що кожне 
слово та вираз у науковому тексті служать меті, 
яку можна сформулювати так: не тільки якомога 
точніше, а й коротше донести суть інформа-
ції [12, с. 232]. Не можна заперечувати і те, що 
науковий виклад складається переважно з роз-
думів, метою яких є доведення істин, виявлених 
у результаті дослідження фактів дійсності, а осно-
вна функція такого тексту є пізнавально-інформа-
тивною.

Враховуючи специфіку представлення інфор-
мації текстового змісту у практичній діяльності, 
наявність композиційних особливостей власне 
наукового тексту, можна виділити в теорії науко-
вого тексту дві узагальнюючі групи: природну 
та гуманітарну. Гуманітарні наукові тексти від-
різняються від природних виразною антропо-
логічною спрямованістю (див. наукові праці 
А.А. Баженової, М.П. Котюрової, Ю.С. Лазебника, 
Н.В. Слухай, Г.П. Тупицької та ін.). Крім встанов-
лення загальних лінгвостилістичних характерис-
тик гуманітарного тексту, вчені обґрунтовують 
тісний зв’язок лінгвальних й екстралінгвістичних 
факторів, досліджуючи людину, її дії у всіх мож-
ливих вимірах. Такий підхід створює умови для 
детального вивчення семантики й структури саме 
гуманітарного тексту, що дозволяє аналізувати 
вербально представлені в тексті індивідуально-
особистісні, психологічні, соціальні, лінгвістичні 
властивості автора, а також експлікувати рефлек-
сивне бачення «інших» та «себе в інших», відо-
бражене у текст [23, с. 5].

Дослідники зазначають, що мова наукових 
текстів гуманітарного спрямування позначена 
підвищеною індивідуалізацією, що є результа-
том використання логічних й образних методів 
узагальнення результатів пізнання. Тому така 
факультативна стильова риса як образність вияв-
ляє в наукових текстах рівень естетичної та мовної 
свободи автора. Найяскравішою характеристикою 
образності гуманітарного тексту є семантична 
прозорість структури образу, що полегшує процес 
породження-сприйняття. Разом основне функці-
ональне призначення засобів образності (порів-
няння, метафори) визначається метою наукової 
комунікації, саме передачею адресату важливої, 
з погляду автора, пізнавальної інформації про 
сутність явища чи процесу, про зовнішній вигляд, 
характер досліджуваних історичних, літератур-
них персонажів тощо. [23, с. 31].
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Однією з важливих ознак гуманітарних науко-
вих текстів, на думку І.А. Синиці, є активне вико-
ристання «чужої мови», що позначається, напри-
клад, на контекстній семантиці займенника, який 
називає суб’єкта мови і не є автором. Крім того, 
особливе місце серед засобів експлікації культу-
рологічного простору в наукових текстах гумані-
тарного спрямування займають стійкі поєднання 
слів, які в цьому тексті є засобом адаптації спеці-
альних знань у певному середовищі, і які викону-
ють ряд текстових і стилістичних функцій та вжи-
ваються відповідно до комунікативних завдань, 
враховуючи рівень компетенції носія певної 
мови [23, с. 14].

Ще однією конститутивною ознакою наукового 
тексту гуманітарного спрямування є цілеспрямо-
ваність і прагматична мета автора, який прагне 
змінити погляди адресата щодо дослідження чи 
змінити обсяг відомої йому інформації. Водно-
час автор орієнтується на конкретний «образ 
читача», представляючи чітку «модель адресата» 
як людини компетентної в певній області, яка має 
прийняту систему знаків, щоб відразу розуміти 
написане і брати участь у діалозі [23, с. 6].

Щодо основного завдання наукового, зокрема 
гуманітарного тексту, то наші узагальнення 
та висновки узгоджуються з думкою Л. Хофф-
мана, який вважає основним завданням такого 
тексту у спробі автора змусити читача мислити 
у певному напрямку. Це стане можливим за 
умови, що автору вдасться створити в науковому 
тексті атмосферу співтворчості, залучити читача 
до спільних роздумів, зробити його співучасни-

ком події, а також об’єднати в тексті насиченість 
фактами й теоретичний виклад, і одночасно ство-
рити такий науковий текст, який відображатиме 
суперечливий процес пошуків істини. Безсум-
нівно, що найбільш дієвим способом впливу на 
читача є обчислення автором-науковцем важли-
вих психологічних процесів: уваги, орієнтовно-
дослідницького рефлексу, домінанти, цікавості, 
ідентифікації, однодумності, антиципації, радості 
пізнання [30, с. 64].

Усі ці фактори впливають на якість сприйняття 
тексту і значно керують мисленням читача, який 
не тільки зрозуміє написане, отримуючи нову 
інформацію, а й перебуватиме у процесі пізнання, 
співпереживаючи з автором.

Висновки і пропозиції. Отже, науковий гума-
нітарний текст є одним з різновидів наукового тек-
сту, який представляє індивідуально-особистісні, 
психологічні, соціальні, лінгвістичні характерис-
тики мовця, відрізняючись виразною антрополо-
гічною спрямованістю та формуючи семантичну 
структуру висловлювань переважно роздумами, 
метою яких є доведення істин, які були знайдені 
в результаті дослідження конкретних наукових 
фактів. Основними завданнями наукового гума-
нітарного тексту є інтелектуальна зацікавленість 
читача в проблематиці, яка актуалізується сис-
темою спеціалізованих конотаційних характе-
ристик, і доступність пізнавальної інформації 
про сутність явища або процесу, у якій елементи 
образності, експресивності, оціночності успішно 
реалізуються за допомогою синтаксичних кон-
кретних умов.
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Yumachikova O. M. THE SCIENTIFIC HUMANITARIAN TEXT IN THE TYPOLOGY OF THE 
TEXT’S UNITS

The work with a scientific version of the text is difficult and requires high qualifications of the researcher, 
because the scientific language is developed over the centuries and requires a constant state position for its 
functioning.

The article attempts to study the samples of scientific humanitarian text as a kind of textual units and to 
establish its main structural, semantic and functional features.

According to the results of the study, the scientific humanitarian text as a separate integral object is a complex 
dynamic system that represents the individual-personal, psychological, social, linguistic characteristics 
of the speaker, as well as a distinct anthropological orientation and forms the semantic structure of utterances 
which are proofs of truths that have been found as a result of the study of specific scientific facts. It is proved 
that this kind of text is the result of speech, always has an idea that reflects the author’s intention and forms 
the integrity of the text – a hyperconcept. It is determined that the analyzed text has a stylistic color that reflects 
a certain area of communication and is always focused on the recipient. The author’s vision for the new content 
of the above text and a number of specific pragmatic characteristics are formed. A number of categorical 
features of the researched text are substantiated, among which the main ones are integrity, coherence, logic, 
accuracy, clarity, intelligibility, accessibility, informativeness, semantic completeness, content, separation, 
pragmatism, temporality and others. It was found that the main tasks of the scientific humanitarian text are 
the intellectual interest of the reader in the problem, which is actualized by a system of specialized connotative 
characteristics, and the availability of cognitive information about the essence of the phenomenon or process.

Key words: text, scientific text, humanitarian text, characteristic, dialogicity, expressiveness.




