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ВСТУП 

У сучасному суспільстві дедалі зростає роль наукової комунікації, «фокус 

лінгвістичних досліджень змістився вбік спеціальних текстів» [10]. У зв’язку з 

цим важливого значення набуває вивчення наукових текстів, що містять нове 

наукове знання, механізм розгортання якого можна простежити, спираючись на 

теорію інтертекстуальності. Нове знання апріорі спирається на старе, усталене 

й зафіксоване в науковому тексті у вигляді концепцій, теорій, ідей, що 

знаходять подальший розвиток у пропонованих гіпотезах. Отже, можемо 

говорити про феномен наукової інтертекстуальності в процесі репрезентації 

нового знання. І. Скрипак пропонує вважати інтертекстуальність способом 

появи наукового дискурсу, в основі якого лежить опора на тексти першоджерел 

та їх концепти, а способом актуалізації наукового дискурсу – діалог у 

широкому розуміння слова <…> [33, с. 13–14]. 

Огляд робіт, дотичних до задекларованої в нашому дослідженні теми, а 

саме «Інтертекстуальність у науковому тексті: когнітивно-дискурсивний 

аспект», засвідчив, що проблеми теорії інтертекстуальності (встановлення 

структурно-смислових зв’язків між текстами, феномен прецедентного тексту, 

дихотомія «чуже»/«своє» у тексті) не втрачають дослідницької актуальності. 

Міжтекстові зв’язки наукового дискурсу, моделі інтертекстуальності, її 

специфіку в наукових текстах різних галузей досліджували В. Чернявська, 

О. Михайлова, О. Баженова, І. Синиця, О. Галицька, В. Костенко, В. Борисов та 

ін. Однак уважаємо, що дослідження когнітивних і дискурсивних властивостей 

інтертекстуальності в науковому тексті, мовознавчому зокрема, потребує більш 

детального студіювання. Тож актуальність цього дослідження обумовлена 

загальною тенденцією комплексних лінгвістичнимх студій, які передбачають, 

зокрема, аналіз сукупності зовнішніх і внутрішніх зв’язків наукового тексту та 

засобів їх реалізації в експліцитно інтертекстуальному процесі існування 

тексту. Крім того, процес інтерпретації текстів різних стилів неоднаковий, що 

зумовлено екстралінгвальними факторами формування функціональних стилів. 
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На відміну від художнього тексту, вивченню інтерпретації якого присвячено 

багато праць, інтерпретація наукового тексту досліджена недостатньо.  

Наукову новизну пропонованої роботи вбачаємо у визначенні системних 

характеристик міжтекстових зв’язків у проекції на жанр наукової мовознавчої 

статті, у встановленні функцій інтертекстуальності в українському 

мовознавчому науковому дискурсі, а також в окресленні основного напряму, в 

якому еволюціонують засоби міжтекстового зв’язку в наукових статтях. 

Метою дослідження є аналіз інтертекстуального діалогічного зв’язку 

наукового тексту в семіотичному універсумі мовознавчого дискурсу з іншими 

науковими текстами цієї сфери.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1) дати комплексну характеристику наукового дискурсу, зокрема 

мовознавчого; 

2) з’ясувати основні положення лінгвістичної теорії інтертекстуальності в 

проєкції на її виявлення в науковому дискурсі; 

3) встановити типи інтертекстуальних зв’язків у текстах наукових статей 

з мовознавства й репрезентувати результати проведеного аналізу; 

4) дослідити аспекти інтерпретації наукового тексту, зокрема 

інтерпретацію чужого мовлення як компонента його структури. 

Об’єктом дослідження є категорія інтертекстуальності, предметом – 

інтертекстуальні зв’язки наукового мовознавчого тексту, та засоби їх реалізації,  

а також смисло- та текстоутворювальний потенціал. 

Методологічною засадою роботи є дискурсцентрична наукова 

парадигма, у межах якої застосовано когнітиіно-дискурсивний та 

функціонально-прагматичний підходи до вивчення інтертекстуальності.  

Поставлені мета й завдання дослідження обумовили використання 

комплексу дослідницьких методів: структурного – для вивчення мовознавчого 

дискурсу як цілісної системи; описового – для аналізу комунікативних 

особливостей сучасного наукового дискурсу, зокрема мовознавчого; 

функціонального – для виявлення прагматичного аспекту функціонування 
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інтертекстем; методу контекстної інтерпретації – для виявлення функцій 

інтерпретації чужого мовлення у мовознавчому науковому тексті. 

Оскільки професійна комунікація через періодичні видання є 

найважливішим засобом спілкування між ученими, матеріалом для аналізу 

слугували тексти наукових статей у галузі мовознавства як домінантної форми 

реалізації наукової комунікації, опублікованих протягом 2014 – 2019 років у 

авторитетних науково-теоретичних часописах («Мовознавство», «Українська 

мова»), у періодичних наукових виданнях («Стиль і текст»), у збірниках 

наукових праць («Мова і суспільство», «Мова і культура», «Українське 

мовознавство», «Вісник Львівського університету. Серія філологічна»). 

Теоретичне значення роботи. Результати дослідження розширюють 

уявлення сучасної філології стосовно окремих аспектів складного феномену 

інтертекстуальності в дискурсивному просторі наукової комунікації. Отримані 

результати мають значення з погляду герменевтики, оскільки сприяють 

оптимізації процесів розуміння й інтерпретації наукового тексту. 

Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути застосовані у процесі підготовки філологів у вищій школі – при 

вивченні курсів «Культура наукової мови», «Актуальні проблеми сучасного 

мовознавства», «Стилістика української мови», спецкурсів з дискурсивної та 

когнітивної лінгвістики, основ комунікативної лінгвістики, а також для 

самостійних досліджень у курсових, дипломних та магістерських роботах.  

Структурно робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (46 позицій), додатків. У першому розділі 

проаналізовано проблематику, пов’язану з лінгвістичною організацією 

сучасного наукового дискурсу, описано феномен інтертекстуальності як 

колективний конструкт наукового дискурсу. Другий розділ репрезентує 

результати аналізу способів реалізації категорії інтертекстуальності в 

українському мовознавчому дискурсі, також у ньому виявлено й описано мовні 

засоби актуалізації інтертекстуальних зв’язків, досліджено специфіку 

інтерпретації чужого мовлення в науковому тексті. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ  

НАУКОВОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1. Специфіка сучасного наукового дискурсу 

Одним зі складних наукових понять, що поєднує поряд з лінгвальними 

складовими й екстралінгвальні, є дискурс. Метою нашого дослідження у межах 

цього підрозділу є комплексна характеристика наукового дискурсу. Наукова 

діяльність людини в суспільстві завжди усвідомлювалась як особлива сфера, 

від якої безпосередньо залежить успіх розвитку людського соціуму. З огляду на 

це науковий дискурс та науковий текст як повноцінний елемент цього дискурсу 

завжди потрапляли у фокус пильної уваги дослідників.  

Над вивченням теорії дискурсу працювало й працює чимало зарубіжних 

та вітчизняних учених. Серед тих, хто започатковував цю мовознавчу царину, –

Т. ван Дейк, У. Дресслер, Д. Остін, Д. Серль, М. Стаббс; на сьогодні проблеми 

дискурсу є предметом уваги таких науковців, як Ф. Бацевич, В. Борботько, 

А. Загнітко, В. Карасик, О. Морозова, Ю. Степанов, І. Шевченко та ін.  

Поняття «дискурсу» було введено З. Харрисом, автором дистрибутивного 

методу, який у 50-ті роки ХХ ст. використовував його для дистрибутивного 

аналізу не лише окремих речень, але й текстів, розглядаючи їх у контексті 

супроводжувальної соціокультурної ситуації [46, с. 87]. У 1960–1970 рр. 

дискурс стає об’єктом уваги у дослідженнях Е. Бенвеніста, М. Фуко як зв’язна 

та узгоджена послідовність речень чи мовленнєвих актів.  

На думку Н. Арутюнової, дискурс – це мовлення, «занурене в життя» [3, 

с. 136–137]. За Н. Андронкіною, в дискурсі реалізуються знання про світ, 

думки, установки, ситуації реального спілкування, сукупність процесу і 

результату мовленнєво-мисленнєвої діяльності [2, с. 89]. О. Гніздечко трактує 

дискурс як текст в аспекті подій, як складну систему ієрархії значень, що поряд 

з текстом містить необхідні для розуміння останнього екстралінгвальні 

параметри комунікації [9, с. 13–14]. Отже, можемо зробити висновок, що в 
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змістовій розмаїтості мовознавчого тлумачення дискурсу акцентується його 

осмислення як фрагмента мовленнєво-мисленнєвої діяльності комунікантів, 

націлене на пізнання світу та способи його вербальної репрезентації. Ваги в 

цьому акті набувають як інтра-, так й екстралінгвальні фактори, зокрема 

соціокультурне середовище доби, соціальні, вікові, інтелектуальні 

характеристики комунікантів як мовних особистостей, їхні когнітивні інтенції. 

Таким чином, розуміння дискурсу набуває антропоцентричної зумовленості, 

оскільки передбачає наявність конкретного мовця й конкретного реципієнта як 

безпосередніх учасників міжособистісної чи колективної інтеракції. 

Результати досліджень В. Карасика, Г. Мінаєнко, О. Михайлової та інших 

учених уможливлюють твердження про те, що науковий дискурс належить до 

інституційного типу спілкування та має специфічні риси. На думку 

Л. Славгородської, конститутивними ознаками наукового дискурсу можна 

вважати особливу мету (проблематику), характеристики типових учасників і 

форму існування [35]. Н. Моргун виокремлює мету, форму існування, статусну 

рівність учасників [24, с. 3]. Н. Нікульшина властивостями наукового дискурсу 

вважає ситуативну обумовленість, учасників комунікації, авторство, 

адресованість, цілеспрямованість, обставини, змістовність (предметність), 

загальний контекст і структуру діяльності, етапи орієнтування, планування, 

реалізації, контроль [25, с. 246–247]. О. Михайлова позиціонує науковий 

дискурс як різновид інституційного спілкування, оскільки наукова комунікація 

здійснюється в соціально фіксованій ситуації, в суспільних інститутах [22, 

с. 11].  

Дослідники наукового дискурсу звертають особливу увагу на його 

інтертекстуальну організацію [43]. Так, І. Скрипак способом появи наукового 

дискурсу, в основі якого лежить опора на тексти першоджерел та їх концепти, 

пропонує вважати інтертекстуальність [33, с. 13–14]. В. Чернявська підкреслює, 

що в науковому мовленні інтертекстуальність є універсальним принципом 

побудови наукового тексту на рівні змісту, пояснюючи той факт, що будь-який 

науковий твір ретроспективно і проспективно пов’язаний з іншими 
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дослідженнями і позиціонується як своєрідний мікротекст у загальнонауковому 

макротексті [42, с. 97].  

Проаналізувавши погляди лінгвістів, можемо стверджувати, що науковий 

дискурс – це науковий текст як результат цілеспрямованої соціальної дії, фокус 

дії мовних і мовленнєвих, соціокультурних і прагматичних, когнітивних і 

психологічних чинників. Метою наукового дискурсу є вирішення наукової 

проблеми, формою його існування є діалог, оскільки науковий текст 

принципово діалогічний як експліцитно, так й імпліцитно, важливою є статусна 

рівність учасників наукового дискурсу, його інформативність та 

інтертекстуальність. 

Предметом уваги в нашій роботі є український мовознавчий дискурс як 

галузевий дискурс і складова національного загальнонаукового досвіду. Він 

спрямований на різнобічне пізнання, осмислення й опис явищ української мови 

та мовлення і становить «сукупність вербалізованих дій науковців-лінгвістів 

<…> щодо різнорівневого пізнання й опису української мови як семіотичної 

системи в її поліаспектному комунікативному функціонуванні» [5, с. 6].  

Сучасний український мовознавчий дискурс представлений різними 

жанрами й формами. Наша робота ґрунтується на когнітивно-дискурсивному 

аналізі категорії інтертекстуальності, проведеному на матеріалі статей 

мовознавчого спрямування, що репрезентують актуальні розвідки з метою 

ознайомлення наукової спільноти з результатами дослідження вузької 

мовознавчої проблеми. Вибір жанру статті обумовлений тим, що він є 

центральним у науковому дискурсі, містить прояви всіх категоріальних ознак 

наукового дискурсу. До того ж комунікативна складова статті реалізується 

насамперед у полілозі між науковцями, які досліджували репрезентоване 

явище, автором статті та її реципієнтами [5, с. 8]. У процесі аналітичної 

діяльності автора статті та її відповідної рецепції читачем формується 

дослідницько-пошуковий простір для розгортання наукової комунікації між 

фахівцями у руслі того чи іншого мовознавчого напряму. 
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1.2. Мовознавчий науковий текст як репрезентант когнітивної 

діяльності 

Дослідження наукового тексту з позицій сучасного лінгвістичного знання 

потребує звернення до нього як до комплексного семіотичного феномену, 

створеного з метою репрезентації, зберігання і трансляції результатів 

особливого виду людської діяльності – наукового пізнання. Як правило, ці 

результати становлять наукове знання, що вже отримало певне оформлення в 

науковому дискурсі. Когнітивне та семіотичне у природі наукового тексту тісно 

взаємопов’язані, хоча характеризують різні аспекти його організації.   

Для формування семіотичного простору наукового тексту здебільшого 

використовується особливий «код» – лексичні одиниці, які є термінами у 

певній сфері людської діяльності та слугують іменами наукових концептів (або 

понять). Вони об’єктивують концептосферу науки у всій її складності й 

сукупності взаємозв’язків між її елементами. Функціональне призначення 

наукового тексту характеризується створенням міжтекстових формальних і 

змістових зв’язків, тобто актуалізацією інтертекстуальності. Водночас 

когнітивний простір наукового тексту, знання, які він репрезентує, у тому числі 

й через звернення до інших текстів, забезпечують базис наукової комунікації, 

під якою в межах нашого дослідження розуміємо діалог автора наукового 

тексту та його потенційного адресата.  

Виходячи із положень семіотики, можемо стверджувати, що в тексті, 

окрім звичайних семантичних, тема-рематичних та інших видів зв’язку, 

встановлюються і семіотичні («неочевидні») зв’язки – синтактичні й 

прагматичні. Для виявлення «неочевидних» семіотичних зв’язків і розуміння 

імплікованих смислів необхідно вийти за межі наукового тексту в той простір, 

який у семіотиці називають єдиним інформаційним світом або позначають 

термінами «інтертекст» та «інфосфера» [37, с. 4]. Інтертекст – це продукт 

вторинної текстової діяльності як результат процесів вторинної категоризації 

інформації, її нової концептуалізації та нової репрезентації [40, с. 19]. 

О. Михайлова зазначає, що «інтертекстуальні утворення є інгерентними 
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елементами наукового тексту, когнітивна роль, дискурсивні функції й 

розуміння яких можуть бути пояснені дією різних когнітивних механізмів та 

операцій: концептуалізацією, категоризацією, когнітивною метафоризацією й 

метонімізацією, оцінюванням, фокусуванням і дефокусуванням, імплікацією й 

інтерференцією» [22]. Ці механізми характеризують мисленнєву діяльність як 

автора тексту-реципієнта, та і певною мірою автора тексту-джерела. 

Взаємодія між адресатом і змістом тексту передбачає активізацію бази 

даних, що є в адресата, та зіставлення її з інформацією, що вилучається з 

тексту. Це пов’язано з реконструюванням тієї сфери («домена»), яку описує 

текст, тобто розпізнаванням типу знання, відновленням структур знання, які 

стоять за текстом, іншими словами, з когніцією. Таким чином, когнітивний 

підхід до тексту пов’язаний з аналізом засобів і способів фіксації людського 

досвіду, отриманого в різних типах діяльності, насамперед засобів вербальних, 

оскільки на сучасному рівні розвитку соціуму основна маса знань й інформації 

взагалі передається мовленнєво-мисленнєвими утвореннями різних типів.  

У процесі аналізу змісту мовознавчого знання встановлено, що 

концептосфера мовознавчої науки – це сукупність ментальних уявлень, що 

формують мовну картину світу, яка існує у вигляді когнітивних структур, і 

мають в якості основного предмета теоретико-дискурсивні засади сучасного 

українського мовознавства й формування лінгвістичної метамови. 

Концептосфера мовознавства є результатом упорядкування як власне 

мовознавчих, так й інших типів знань і уявлень, дотичних до структури 

когнітивного простору мовознавства [5].  

Інтертекстуальні утворення в мовознавчих наукових текстах 

об’єктивують не тільки безпосередньо концепти, але й окремі ознаки останніх, 

які розкривають зміст концепту на різних рівнях категоризації, містять оцінку 

значущості концепту для мовознавства, а також сприяють демонстрації зв’язків 

концепту з іншими поняттями мовознавчої сфери. Репрезентація мовознавчих 

концептів (таких, як, наприклад, антропоцентризм, мовна особистість, 

концептуальна картина світу, мовна картина світу, концепт, когніція, 
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комунікація, дискурс, текст, ідіолект, етноментальність та ін.) засобом 

інтертекстуальних зв’язків здійснюється як експліцитними, так й імпліцитними 

способами. 

 

1.3. Інтертекстуальність як колективний конструкт наукового 

дискурсу 

Категорія інтертекстуальності є обов’язковою для всіх текстів. Полем її 

реалізації стає текст, котрий складається з цитат та є результатом абсорбування 

та трансформації інших текстів. Поняття «інтертекстуальність» уведене до 

наукового обігу Ю. Кристевою. Погляди на ключові аспекти зазначеної 

категорії висвітлені в роботах Р. Барта, М. Бахтіна, Б. Гаспарова, Ж. Дерріда, 

У. Еко, Є. Левченко, Ю. Лотмана, Н. П’єге-Гро, О. Ревзіної, М. Фуко та ін. У 

межах нашого дослідження розуміємо інтертекстуальність як різнобічний 

зв’язок тексту з іншими текстами за змістом, жанрово-стилістичними 

особливостями, структурою, формально-знаковим вираженням. 

Сучасна теорія інтертекстуальності покликана стати місцем контакту між 

лінгвостилістикою і когнітивною лінгвістикою, яка висуває нові вимоги до 

вивчення семантики й засобів її передавання. Такий методологічний зсув став 

можливим завдяки новому рівню розуміння взаємозв’язків між мисленням, 

мовою і мовною діяльністю людини, когнітивними і комунікативними 

процесами, що значно розширило експланаторний потенціал лінгвістики. 

Розвиток теорії інтертекстуальності в її різних аспектах відбувався 

передусім у рамках художньої комунікації (на матеріалі поетичних або 

прозових текстів) як найбільш органічній сфері існування міжтекстової 

взаємодії [38, с. 106]. Адже насамперед у художньо-естетичній сфері 

інтертекстуальність (у формі імпліцитних і експліцитних текстових знаків) 

уможливлює створення нового текстового смислу, смислової поліфонії. 

У мові науки інтертекстуальність  – це ознака наукового дискурсу, в 

основі якої лежить опора на тексти першоджерел та їх концепти, без яких у 

принципі неможливе існування наукової комунікації [34, с. 450]. У сучасному 
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науковому дискурсі інтертекстуальність є суттєвим текстотвірним чинником, 

оскільки реалізує динаміку й наступність наукового знання в теоріях, 

концепціях, персоналіях.  

Комунікативно-прагматична специфіка наукової мови зумовлює інший 

характер мовного вираження міжтекстової взаємодії порівняно із текстами 

художніх творів. У науковій комунікації неможливе існування прихованих, 

завуальованих натяків та має бути повна визначеність і однозначність у 

розрізненні свого й чужого знання. Тому в науковому викладі представлені 

тільки експліцитні та квазіекспліцитні маркери інтертекстуальності: цитати 

(первинні за своїм походженням; повні, часткові, сегментні за структурно-

стилістичними особливостями), посилання, непряма мова, фонові покликання, 

бібліографічний апарат, примітки і таке інше.  

На відміну від художніх творів, переосмислення одного тексту іншим у 

науковому дискурсі не може бути безмежним з огляду на поняттєво-тематичні 

й логічні рамки конкретного наукового дослідження. І зовсім неможливим є 

повне перекодування претексту в новому тексті (наприклад, пародіювання). 

Навіть можливе значне дистанціювання текстів через негативно-критичне 

протиставлення поглядів і концепцій завжди має враховувати етичні норми 

наукового викладу й наступність науково-пізнавальної діяльності. 

Інтертекстуальність може виявлятися у використанні прецедентних 

текстів. Прецедентність визначають як популярність, хрестоматійність, «попит» 

на цей текст як для мовної особистості, так і мовних груп [15, с. 110]. 

Прецедентними текстами для наукового дискурсу є твори класиків науки, 

відомі монографії та статті, широковживані цитати. У кожній галузі існують 

певні тексти, які можна віднести до прецедентних з огляду на їх значущість для 

даної галузі. Так, прецедентними для сучасного українського мовознавства є, 

зокрема, праці таких сучасних учених, як Ф. Бацевич, І. Вихованець, 

К. Городенська, С. Дорошенко, А. Загнітко, С. Єрмоленко, В. Калашник, 

Т. Космеда, І. Кочан, О. Левченко, Л. Лисиченко, Л. Мацько, М. Мірченко, 

А. Мойсієнко, Н. Сологуб, М. Степаненко, Л. Шевченко та ін.  
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У сучасному українському мовознавчому дискурсі рівень поліфонічності 

є надзвичайно високим. Важливу роль відіграють різні форми цитування та 

посилання на думку інших авторів. Науковці говорять навіть про існування 

цитатного мислення, характерного для сучасних творів та для сучасного 

людства загалом [28, с. 82], виявляючи національно обумовлену специфіку їх 

використання в наукових текстах. 

Ці засоби поліфонізації організують інтертекстову перспективу твору, 

можуть слугувати топіком, прагматичним центром твору чи його частини, 

виявляти фонові знання, виконувати аксіологічну функцію, бути аргументом до 

авторитету, показуючи компетентність автора та його наукову орієнтацію, 

засобом інформаційної компресії  або критики поняттєвого наповнення [1, 

с. 82–83]. 

Апелювання до думок, висловлювань, міркувань відомих учених, 

систематизація їхніх теоретичних положень, узагальнення досвіду з 

досліджуваного питання становить теоретичне підґрунтя наукової розвідки 

будь-якого жанру, робить її більш переконливою. «Інтертекстеми інтегруються 

до наукових текстів із різною метою й виконують різні функції: 1) підсилення 

власної наукової позиції, підтвердження ідей та гіпотез; 2) коригування вже 

наявної думки (погодження / непогодження); 3) відсилання реципієнта до 

першоджерела для подальшого більш детального ознайомлення із зазначеним 

текстом; 4) надання додаткової інформації реципієнту про той чи інший текст; 

5) актуалізація сучасної наукової думки, що пов’язана з науковими ідеями 

попередників та ін.» [5, с. 11].  

О. Михайлова виділяє такі функції інтертекстуальних зв’язків у наукових 

статтях: референтну (інформативну, експланативну, апелятивну), оцінну 

(критичну й емпатичну), етикетну і декоративну (ілюстративну та 

репрезентативну). Дослідниця розподіляє ці засоби на цитати (первинні й 

вторинні) й посилання (іменні, титульні, адресні, змішані), з одного боку, та 

одномовні, іномовні і символьні включення, з іншого [22].  
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Викладене підводить до висновку, що інтертекстуальність є необхідною 

умовою існування наукових творів, де посилання на інші тексти, аналіз 

концепцій інших авторів, їх цитування забезпечують необхідні умови 

достовірності та ґрунтовності дослідження і показують, з якими вченими автор 

хоче вступити в дискусію та погляди яких сприяють його власному викладу. 

Когнітивно-дискурсивна парадигма в лінгвістиці обумовила необхідність 

аналізувати дискурс з погляду когнітивних структур, які лежать у глибинах 

свідомості особистості. З огляду на це актуальності набуває питання про 

фреймову організацію дискурсу. Її основу становить здатність людської 

свідомості виділяти із явищ навколишньої дійсності, з потоку інформації певні 

загальні, достатньо стійкі ознаки, які регулярно повторюються в певному 

фоновому оточенні.  

О. Галицька вважає, що «інтертекстуальний фрейм становить 

багатовимірний зв’язок окремого тексту з іншими текстами за лініями змісту, 

жанрових особливостей, структури, формально-знакового вираження» [8, 

с. 129]. Жоден текст не може виникнути на порожньому місці, він обов’язково 

пов’язаний з уже наявними текстами. Усе, що було вже написано, є необхідною 

передумовою існування створюваних вербальних текстів, а значить, є 

системоутворювальним чинником при створенні мовленнєвого твору. Отже, 

інтертекстуальний фрейм є системоутворювальним фреймом наукового 

дискурсу і складається з таких слотів: цитата (запозичення) та посилання 

(умовні запозичення) [8, с. 130] (Додаток А). 

Занурений у ситуацію спілкування, будь-який випадок запозичення і 

реалізації елементу «чужого» тексту перетворюється на інтертекстуальну 

ситуацію, яка може бути представлена у вигляді тристоронньої моделі: 1) автор, 

який вводить до створюваного ним тексту «чужі» фрагменти і наділяє їх 

різними функціями (референційною, оцінною, етикетною, декоративною); 

2) сам текст; його об’єктивний аналіз у відриві від адресанта і адресата 

дозволяє виявити три аспекти дослідження: джерело запозичення, об’єкт 

запозичення, спосіб реалізації запозичення; 3)  адресат, його сприйняття 
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текстового запозичення за ступенем чи глибиною розуміння та суб’єктивним 

ставленням адресата до тексту [8]. 

Класифікація типів міжтекстових зв’язків у статтях мовознавчого 

дискурсу ґрунтується на розвідці О. Галицької, яка виділяє горизонтальний та 

вертикальний рівні. Під горизонтальним розуміємо взаємовідношення між 

текстами, змістово та ситуативно об’єднаними навколо єдиного центру, а до 

вертикального рівня відносимо зв’язок між розглянутим текстом і знаковою 

системою, з використанням якої він створений. Для визначення параметрів 

горизонтального рівня насамперед встановлюється, що саме є джерелом 

запозичення: 1) фрагмент самого тексту-джерела чи 2) вказівка на яку-небудь 

його формальну ознаку. У першому випадку відбувається повноцінне 

запозичення елементу тексту-джерела і його інтеграція в текст-«носій» 

(цитата). У другому – умовне запозичення, формальна вказівка на оточення, 

оболонку тексту-джерела: його назва, ім’я автора, вихідні дані тощо. На 

вертикальному рівні чужорідне утворення може належати до мовної системи 

(подається основною мовою наукової праці або будь-якою іншою мовою) чи 

системи символів (будь-яка зі штучних знакових систем чи образна знакова 

система) [8]. 

 

Висновки до розділу 1 

Аналіз теоретичних аспектів досліджуваної проблеми вможливлює такі 

висновки.  

Метою наукового дискурсу є формування нового знання про світ, 

представленого у вербальній формі та обумовленого комунікативними 

канонами наукового спілкування. Спираючись на дослідницько-пошукові 

потреби нашої роботи, розуміємо дискурс як когнітивний процес, пов’язаний із 

реальним процесом мовлення, створенням мовленнєвого акту, а текст 

визначаємо як комунікативну систему, структуру, модель, продукт мовленнєвої 

діяльності, роль автора й адресата в якій є значущою.  
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Діалогічність наукового викладу забезпечується наявністю в ньому 

предмета роздуму – наукової проблеми, яка дозволяє виробляти до неї пряму 

референцію і задавати участь адресата в її «зміні» – розвитку думки. Наукова 

проблема в будь-якій галузі знання може формалізуватися лише у творчій 

взаємодії різних шкіл, підходів, концепцій. Згідно із законом наступності знань 

кожен новий науковий текст є частиною складного механізму, який забезпечує 

як збереження знання, так і спілкування людей, які створили це знання. 

Звертаючись до фонду вже створених текстів, суб’єкт пізнання знаходить 

імпульс для власної творчості, для створення нових текстів. Наголошуємо на 

високому ступені вияву колективного конструкту в науковому дискурсі.  

Інтертекстуальні утворення є інгерентними елементами українського 

мовознавчого тексту, когнітивна роль, дискурсивні функції та розуміння яких 

можуть бути пояснені дією різних когнітивних механізмів та операцій: 

концептуалізацією, категоризацією, когнітивною метафоризацією й 

метонімізацією, оцінкою, імплікацією, інтерференцією.  

Аналіз дискурсу з погляду когнітивних структур, які лежать у глибинах 

свідомості особистості, дозволяє позиціонувати інтертекстуальний фрейм як 

системоутворювальний у науковому дискурсі. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ  

В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ 

 

2.1. Мовні засоби актуалізації інтертекстуальних зв’язків 

Наукові мовознавчі тексти існують у спільному когнітивному науковому 

просторі, де взаємодіють на рівні ментальних процесів. Ця взаємодія 

виявляється у використанні авторами наукових повідомлень певних спільних 

когнітивних і комунікативно-мовленнєвих стратегій, що детермінують, 

зрештою, певну спільність текстових структур та їх формальні елементи 

всередині мовознавчого наукового дискурсу.  

Формальними засобами реалізації наукового діалогу є такі маркери 

інтертекстуальності:  

1) інтертекстеми, орієнтовані на вербалізоване відтворення претексту в 

поверхневій структурі нового тексту (цитування, в тому числі й непряме), 

визначаємо їх як  власне текстові типи інтертекстуальних зв’язків; 

2) інтертекстеми, що формально вказують на претекст, але не 

вербалізують його в тексті, та, відповідно, є маркерами глибинного рівня 

(посилання на джерело, посилання у виносках), позиціонуємо їх як  

паратекстові типи інтертекстуальних зв’язків;   

3) інтертекстеми, подані основною мовою наукової праці або будь-якою 

іншою мовою чи системою символів, розглядаємо їх як  вертикальні типи 

інтертекстуальних зв’язків (Додаток Б). 

Розглянемо специфіку реалізації окреслених типів інтертекстуальних 

зв’язків у мовознавчому науковому дискурсі. 

 

2.1.1. Власне текстові типи інтертекстуальних зв’язків  

Для визначення цих типів інтертекстуальних зв’язків суттєве значення 

має модифікований / немодифікований характер запозичення 

(дослівне / недослівне відтворення чужого мовлення). Як зазначає 
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Л. Тихомирова, «поняття «дослівності» відносне і визначається творчою 

природою текстової діяльності та креативністю свідомості вченого, що 

співвідноситься з інтерпретацією первинного знання» [40].  

З огляду на зазначений критерій виділяємо такі власне текстові типи 

інтертекстуальних зв’язків: 

1) пряме цитування, наприклад: В енциклопедії «Українська мова» у 

словниковій статті «Кодифікація норми» автор проф. С. Я. Єрмоленко 

зазначає, що це – «систематизація мовних явищ у словниках, граматиках, 

довідниках з культури мови, що орієнтують мовців на взірцеву літературну 

мову, дотримання установленої норми мовної» [14 : 240] (12)
1
; Пряме 

цитування як графічно маркована, тотожна джерелу форма реалізації 

інтертекстуальності становить відтворення певного фрагмента тексту-джерела 

у вторинному тексті зі збереженням предикації тексту-джерела. Мета такого 

дослівного відтворення претексту – поінформувати реципієнта про працю 

інших дослідників, зазначення прізвищ яких свідчить про вияв поваги автора до 

дискурсивної спільноти 

2)   непряме цитування (перифраза оригіналу), наприклад: 

Погоджуємося з думкою О. Селіванової, яка зазначає, що дискусійними 

проблемами фразеології і сьогодні є: 1) межі фразеологічного масиву; 

2) рівневий статус фразеологічних одиниць; 3) семіотична й номінативна 

природа фразеологізмів як результатів вторинної номінації; 4) класифікація 

фразеологізмів; 5) їх мотиваційні особливості в діахронії і синхронії; 

6) співвідношення зворотів із текстом і дискурсом тощо [5, с. 770] (2). 

Аналізуючи дві основні функції лапок як показників чужого слова і свого 

смислу, Г. Залізняк зазначає, що вони є показником руйнації стандартного 

семіотичного акту в письмовій мові [11], їх розглядають як засоби автонімії, 

поліфонії та номінації / модалізації. Лапки слугуюють операторами 

дистанціювання, сприяють утворенню інтертекстуальних перспектив тексту, 

                                                 
1
 Тут і далі в круглих дужках покликаємося на перелік джерел ілюстративного 

матеріалу, поданий наприкінці нашої роботи. 
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розбудові поліфонії мовознавчого дискурсу, де автор нерідко виступає в ролі 

медіатора у ним же організованій віртуальній дискусії з приводу певного 

лінгвістичного явища чи концепції. 

У науковому тексті первинні цитати вважають більш достовірними. 

Пряме цитування має максимально виражену автономність у новому 

текстовому оточенні. Водночас цитата при новій контекстуалізації може 

супроводжуватися ремарками, призначення яких полягає у формальному і 

змістовому інтегруванні цитати в нову текстову систему, у визначенні її 

призначення й оцінюванні її з позиції авторської концепції, наприклад: 

Естетичне в науці – це «ощадливий у засобах вираження багатий зміст» [6: 

315]. Тож порада «чим важливіше речення, тим коротшим воно має бути» 

[18: 230], хоч і парадоксальна, але цілком слушна (18).  

Досліджений нами емпіричний матеріал містить приклади, коли автор, 

наводячи пряму цитату, може графічно виділяти в ній ключові моменти, після 

чого робить спеціальне застереження, яке пояснює виділення і подане в 

круглих дужках, де вказуються ініціали автора. Так, для підтвердження власних 

аргументів мовознавець С. Єрмоленко виокремлює текст цитати від інших 

висловлювань формальним маркуванням (графічним виділенням деяких слів 

напівжирним шрифтом) і супроводжує його посиланням на джерело: Через 

поняття індивідуальних і групових способів мовлення Б. Ткаченко обґрунтовує 

поняття стилю, зауважуючи при цьому, що стильові відмінності розкривають 

«можливості одмінного мислення (виділення наше — С. Є.) й говоріння». 

Варто звернути увагу, що автор наголошує не на формальних ознаках стилю 

— «добір висловних засобів» [21: 7], а на специфіці індивідуального мислення 

(7). 

З-поміж первинних цитат невелику кількість ми зафіксували невелику 

кількість первинних опосередкованих цитат, узятих із текстів, де цей фрагмент 

сам є цитатою, наприклад: Незважаючи на те що серед членів Комісії не було 

жодного професійного лінгвіста, вона сформулювала чіткі едиційні принципи, 

які мали сприяти відображенню лінгвістичної специфіки видаваних текстів, а 
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саме: «щоб друкований текст пам’яток якомога точніше передавав оригінал у 

всіх аспектах — правописі, скороченні слів, формі літер і навіть кольорі 

чорнила» [цит. за 4: 53] (16). 

Непряме цитування як маркована, але не обмежена лапками форма 

інтертекстуальних утворень представлене непрямою мовою, як правило, з 

додатковим підрядним реченням: Так, Г. Золотова 44 відзначає, що 

різноманітність наявних у мові варіативних синонімічних форм відбиває 

взаємозв’язок, протиріччя і складність відношень між системою позамовних 

реалій і системою їхньої репрезентації мовними засобами (9). Воно орієнтоване 

на оцінювання фрагментів тексту-джерела із вказівкою цього джерела та його 

автора, має творчий характер наукового пізнання, «виражає активне ставлення 

до чужого тексту через його переосмислення та інтерпретацію» [7, с. 24]. 

Досліджений нами емпіричний матеріал  відображає тенденцію до 

зменшення кількості цитат як дослівного (немодифікованого) відтворення 

чужого тексту і надавання переваги різним непрямим засобам інтегрування у 

текст-носій фрагментів тексту-джерела. Це підтверджує думку про творчий 

характер текстотворення в науці, який виявляється в активному переосмисленні 

й інтерпретації чужого знання.  

Співвіднесеність запозиченого змісту й оформлення посилання 

визначається, на нашу думку, особливими екстралінгвальними чинниками: тут 

відіграє роль бібліографічна, редакційна й навіть культурно-національна 

традиція, а також індивідуальність ученого, яка проявляється в прагненні до 

підкресленої точності та добросовісності у вираженні спадкоємності.  

 

2.1.2. Паратекстовий тип інтертекстуальних зв’язків  

Інтертекстуальні посилання на джерело – це вид інтертекстуального 

зв’язку, при якому у вторинному тексті вказується на певну формальну ознаку 

первинного тексту, тексту-джерела, як-от: Цій проблемі присвячені дві 

монографії І. Р. Вихованця — «Система відмінків української мови» (1987) [6] 

та «Частини мови в се мантико-граматичному аспекті» (1988) [7], 
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монографія «Іменні граматичні категорії» (1991) О. К. Безпояско [2] та 

монографія «Теоретична морфологія української мови» (2004) І. Вихованця та 

К. Городенської [9] (5). Такі інтертекстуальні маркери відсилають реципієнта 

до першоджерела для подальшого більш детального ознайомлення з ним. 

Усі звернення до так званого «старого знання» [4] у наукових текстах 

супроводжуються вказівками на його джерела, тобто номінальними 

посиланнями, які, за потреби, дадуть змогу відшукати претекст та з’ясувати 

детальніше його основні положення, коректність оцінювання представлених у 

ньому результатів, перевірити вірогідність інформації, представленої у 

вторинному тексті. Посилання традиційно розглядається як вид 

інтертекстуального зв’язку, при якому у вторинному тексті вказується на певну 

формальну ознаку первинного тексту, тексту-джерела [22; 27]. 

Розрізняють чотири групи посилань: іменні, титульні, адресні, змішані 

[56].  

Поширеним видом посилань у досліджуваних текстах є іменні, у тому 

числі й автопосилання. Оскільки в основі концептуальної моделі наукового 

тексту – переконання адресата в істинності повідомлення, то посилання на 

імена авторитетних учених є тим ефективним риторичним засобом, що 

використовується з метою аргументації позиції автора й одночасно збільшує 

комунікативну глибину повідомлення, не змінюючи його структурної 

складності. Власні імена в текстах наукових статей дають можливість читачеві 

(та автору) систематизувати наукове знання та орієнтуватися в його фонді, як-

от наприклад: Флорій Сергійович Бацевич своїми широковідомими розвідками, 

статтями, монографіями, наприклад [3; 4; 5], доклав чимало зусиль у 

розбудову цього напряму в Україні, відкрив нові перспективи для аналізу 

функціонування мовних засобів з позицій лінгвопрагматики, вивчення ролі 

мовної особистості, механізмів втілення смислів у мовленнєві твори (17). 

Досить часто автори посилаються на цілі дослідницькі групи, колективи, які 

мають значний авторитет у колі певної наукової спільноти: Мовознавча наука 

XX й початку XXI століть підтверджує геніальні передбачення представників 
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Празького лінгвістичного гуртка про тенденції розвитку літературних мов у 

майбутньому [13, с. 17–41] (10). 

Адресні посилання – це такі посилання, що містять вказівку на рік, місце 

видання тексту-джерела і т. п., наприклад: Очевидно, що мовнорозумовий 

процес уже сам по собі є інтегрованим, тобто містить як мовну, так і 

ментальну компоненти. У мовнорозумовому апараті він виражений у вигляді 

динамічної системи взаємопов’язаних рефлексів, зміст і характер яких 

досліджується, наприклад, у книжці В. М. Бехтерева, яка була видана ще 1909 

року, але й досі не втратила своєї актуальності, а також у вже згадуваній 

монографії К. Прибрама і цілому ряді інших праць. Згідно з поглядами В. М. 

Бехтерева
9
, природна мова є одним з так званих сполучних рефлексів, що 

відбуваються в мозку людини (20). У досліджених текстах наукових статей такі 

посилання трапляються рідко. 

Титульні посилання традиційно розглядаються як такі, що вказують на 

назву тексту-джерела, наприклад: Наголосимо, що в українському 

мовознавстві, зокрема в монографії «Теоретична морфологія української 

мови», зроблено першу спробу розподілити основні лек сико - семантичні групи 

дієслів між шістьма валентними класами, тобто залежно від кількості їхніх 

валентних позицій [6: 269—272] (19).  

Змішані посилання вказують на зв’язки між текстом наукової статті та 

текстом – джерелом посилання шляхом представлення його автора (авторів), 

назви, року, місця видання, що є найпоширенішими у досліджуваному 

матеріалі: 1. В окремий семантико-синтаксичний тип складносурядних речень 

закритої структури градаційні складносурядні речення української мови 

вперше було виділено в підручнику для сту дентів філологічних факультетів 

«Граматика української мо ви. Синтаксис» І. Р. Вихованця, що побачив світ у 

1993 р. [3: 302 — 304] (4); 2. Теорія концептуальної метафори, основи якої 

викладені в науковому бестселері лінгвіста Дж. Лакоффа та філософа 

М. Джонсона «Метафори, якими ми живемо» (1980 р.), належить до найбільш 

відомих досягнень когнітивної лінгвістики (3). 
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Формальне позначення цитат у наукових текстах визнано обов’язковим, 

тоді як серед посилань обов’язковому маркуванню підлягає лише їх змішаний 

різновид. Позначення іменних, титульних та адресних посилань факультативне 

і залежить лише від наміру автора. Формальні маркери посилань загальновідомі 

(квадратні та круглі дужки, цифри різних регістрів, шрифтові виділення) і 

зазвичай зумовлені видавничими вимогами. 

Метою вживання таких маркерів інтертекстуальності є опертя на 

авторитетну думку як на вихідний момент для проведення власного 

дослідження і формування власних висновків. Наприклад, репрезентуючи 

актуальність дослідження, демонструючи інтелектуальне тло, автор 

посилається переважно на окремих учених, дослідницькі колективи, на власні 

попередні дослідження, теоретичний напрям, дослідницькі програми тощо. 

Солідаризуємося з думкою про те, що інтертекстуальний комплекс, що 

запозичується, може зазнавати «настільки суттєвих трансформацій, що 

перетворюється на посилання на концепт, своєрідну алюзію» [17, с. 79]. Тож 

можна стверджувати, що явище поліфонії охоплює не лише експліцитні форми 

включення іншого висловлення до авторського тексту, а й імпліцитні форми, 

маркерами яких є, наприклад, посилання.  

Дослідники зазначають, що «прискорення темпів обміну інформацією в 

сучасному суспільстві приводить до того, що найбільш частотними засобами 

реалізації категорії інтертекстуальності у наукових текстах є посилання, усічені 

прямі цитати, введені за моделями прямої й підрядної прямої мови, і прямі 

цитати, «занурені» в авторське речення» [14].  

 

2.1.3. Вертикальний тип інтертекстуальних зв’язків  

Вертикальний рівень встановлює зв’язки між текстом і знаковою 

системою, використаною для його створення. У дослідженому матеріалі 

виділено такі типи вертикальних міжтекстових зв’язків:  
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1) одномовний тип міжтекстових зв’язків пропонується вважати 

нульовим рівнем виміру інтертекстуальності, при якому встановлюються 

зв’язки між текстами, написаними однією мовою: За всієї неоднозначності 

термінів жаргонології Л. Ставицька вважає, що ця система «зосереджується 

на вивченні жаргонних субкодів, групових та професійних, що формуються в 

малих соціальних групах, згодом інтегруються у ширші людські спільноти», і 

стають органічними в системі кожної розвиненої національної мови [3, 55] 

(15).  Більшість цитат і посилань у досліджених текстах статей належить саме 

до цього типу;  

2) іншомовні зв’язки тексту: цитата чи посилання на авторський текст 

іншою мовою. Такі міжтекстові зв’язки є відношеннями, які пов’язують текст 

наукової праці з іншою природною мовою: 1. Невдовзі після інавгурації Віктор 

Янукович під час зустрічі з делегацією «Міжнародної ради російських 

співвітчизників» 27.05.2010 р. пообіцяв «співвітчизникам», що російська мова 

«посяде належне їй місце в житті нашого суспільства»: «Мы 

последовательно будем воплощать в Украине европейские ценности 

относительно защиты прав человека, в том числе – и в языковой политике. За 

основу мы берем Европейскую хартию региональных языков или языков 

меньшинств… Мы уже подготовили ряд законопроектов, которые будут 

последовательно внесены на рассмотрение Верховной Рады. После их 

принятия русский язык, который является родным для многих граждан 

Украины, займет надлежащее место в жизни нашего общества» [25] (14). 

2. У синтаксичній теорії О. Пєшковського семантична рівновагомість 

іменників, які позначають той самий реальний предмет, лягла в основу їхньої 

синтаксичної рівновагомості. За вченим, відношення між ними є зворотними 

(«отношения взаимно совпадающие, или обратимые», «равные») 

[Пешковський : 54, 58]) (1). 

Отже, вертикальна інтертекстуальність у науковому мовленні 

реалізується засобом іншомовних міжтекстових зв’язків. У результаті аналізу 

українських мовознавчих текстів були виявлені такі засоби реалізації 
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вертикальної інтертекстуальності: по-перше, інтертекстуальні вкраплення 

англійською, німецькою, рідше – латинською мовами, які є термінами; по-

друге, інтертекстуальні вкраплення російською мовою – цитати, прецедентні 

тексти тощо. 

О. Михайлова виокремлює ще один тип вертикальних зв’язків –  

символьні, тобто такі різновиди міжтекстових зв’язків, при яких 

встановлюється взаємовідношення між текстом праці та якою-небудь штучною 

системою символів (мова формул, схем, графіків тощо) [22]. У нашому 

емпіричному матеріалі такі зв’язки не простежено, що зумовлено, на нашу 

думку, специфікою досліджуваного типу інституційного дискурсу. 

Отже, розглянуті типи інтертекстуальних зв’язків дозволяють 

стверджувати, що інтертекстуальність має абсолютну вираженість як смисло- 

та текстоутворювальна категорія мовознавчого наукового тексту. У плані 

вираження інтертекстуальність у науковому мовленні обмежується 

обов’язковою маркованістю межі між своїм та чужим текстом. Ця маркованість 

створюється комплексом розглянутих нами лінгвістичних сигналів, які 

ідентифікують чужий текст у новому текстовому просторі. Загальні правила 

оформлення цитат і посилань подано в Додатку Д. 

 

2.2. Інтерпретація змісту інтертекстуальних утворень у науковому 

тексті 

Уважаємо, що механізм наукової інтертекстуальності повинен 

ураховувати багатошаровість вихідного тексту і варіативність його 

інтерпретацій. Він охоплює не лише процес породження тексту, але й 

інтерпретацію його адресатом, адже саме інтерпретація виявляє логічність 

переходу думки від вихідного до нового, від відомого до невідомого. 

Виявлення функцій інтерпретації чужого мовлення (інтертекстем) у 

мовознавчому науковому тексті є предметом аналізу в цьому підрозділі нашого 

дослідження. 
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Науковий текст принципово діалогічний – як імпліцитно (у зв’язку з 

прямими й непрямими посиланнями на науковий контекст), так і експліцитно 

(завдяки неприхованому звертанню до адресата і залученню його до міркувань). 

Г. Кучинський експериментально довів принципову діалогічність творчого 

наукового мислення [19], що допомагає краще осягнути істину та перевірити 

перебіг вирішення проблеми, а потім – переконливіше довести її іншим. Термін 

діалогічність уживають у значенні категорії тексту, що характеризує його 

спрямованість на адресата [16; 18].  

Одним із виявів діалогічності є інтерпретація чужого мовлення. 

Інтерпретація виникла як основне поняття герменевтики, пов’язане з бажанням 

читача подолати культурну відстань, дистанцію, яка відділяє читача від 

далекого йому тексту, щоб поставити його на один із ним рівень і таким чином 

залучити смисл цього тексту в нинішнє розуміння, яким володіє читач [29]. 

Інтерпретація одним автором тексту іншого автора відображає процес 

становлення нового наукового знання й у науковому тексті простежується 

найбільш чітко, створюючи стильову своєрідність наукового мовлення. 

Мова науки використовує поняття інтерпретації як одне з найважливіших 

у теорії пізнання. У науковій інтерпретації актуалізується аспект адекватності, 

а сама інтерпретація постає як спосіб установлення відношень між науковими 

поняттями, коли елементи однієї теорії інтерпретуються термінами іншої. У 

більш вузькому значенні термін «інтерпретація» використовується в наукових 

працях як один із прийомів експлікації знання. До того ж, «якщо вказівка, опис, 

характеристика, порівняння, розрізнення, пояснення тощо є способами 

експлікації, застосовуваними лише у разі недостатнього вивчення суттєвих 

ознак досліджуваного предмета, то інтерпретацію, на нашу думку, можна 

розглядати як остаточну, набуту в процесі роздумів точку зору про предмет» 

[13, с. 158]. Оскільки інтерпретація належить до сфери ментальних дій, вона є й 

процесом, прямо пов’язаним із розумінням, й інструментом наукового 

моделювання, і способом експлікації знань і уявлень, і результатом творчого 

переосмислення мовленнєвого твору. 
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Спираючись на думку К. Бочарникової, вважаємо, що розуміння змісту 

інтертекстуальних утворень пов’язане з ментальними процесами, які 

здійснюються на різних рівнях: на рівні передрозуміння (база 

спільних / фонових знань), мовної компетенції (знання термінології, 

особливостей наукового стилю, архітектоніки наукового тексту) і на рівні 

ментальних операцій, які забезпечують видобування імплікованих смислів, 

інтерпретацію отриманої інформації [6] (Додаток В). 

У науковому тексті, за нашими спостереженнями, інтерпретація чужого 

мовлення виражається по-різному: через цитування, резюмування, посилання, 

перефразування, переклад, переказ, діалог тощо. Залучення до авторського 

контексту чужого мовлення супроводжується, як правило, його оцінюванням. 

Такий тип інтерпретації М. Кожина називає «розмовою» автора з ученим, 

науковим напрямом, школою, позначаючи його «Я – ВІН, ВОНИ» [16, с. 79]. 

Між автором та інтерпретатором виникає своєрідний діалог, у процесі якого, 

засвоюючи предмет, інтерпретатор змінює його. Тому, вводячи чуже мовлення 

в контекст наукового твору, обов’язково використовують метатекстові засоби 

оцінювання, що відображають значущість наукового положення, 

відтворюваного автором для викладу власної концепції. Оцінювання слугує й 

аргументом у системі доказів, і відправним моментом для проведення власних 

міркувань та формулювання власних висновків, наприклад. 

Аналіз змісту інтертекстуальних утворень у мовознавчих наукових 

текстах дозволяє виділити основні функції їх інтерпретації:  

1) витлумачення первинного тексту для виявлення основного 

комунікативного наміру його автора: Окремо зазначимо працю Є. Карпіловської 

[1]. Написана на матеріалі сучасних словників, вона показує семантичне та 

словотвірне багатство цього прошарку лексики і наче підштовхує до розгляду 

іншого аспекту проблеми, а саме до виявлення комунікативної затребуваності 

різних звукових тематичних груп у різних ситуаціях спілкування (21); 

2) витлумачення тексту з позицій певної теорії для розуміння значущості 

його елементів як відображення філософських і конкретно-наукових позицій 
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автора: Дослідник висновує: «У нашій літературі 70-х років уже були свої 

відомі твори; крім того, у Болгарії знали в перекладі ряд визначних російських, 

західноєвропейських та античних поетів. Проте Блисков вважав найкращим 

зразком твори Шевченка. Це ще одне свідчення того, який близький болгарам 

Шевченко, як високо оцінюють вони народність і чудову форму його поезії»
6 

(8); 

3) коментар до тексту, розшифрування прихованих цитат, що містяться в 

тексті: У мові виявляється національна ментальність, яка, у свою чергу, 

найбільшою мірою пояснює потребу в існуванні окремої національної мови 

[Ткаченко : 3]. Учений виокремлює мовні критерії національної ментальності, 

що виявляються на всіх рівнях мовної системи. Разом із тим дослідник, ніби 

дискутуючи з А. Павловою, наголошує, що «національно своєрідне переплетене 

із загальнолюдським, загальнозональним. Для українців як європейців – 

середземно-морсько-(пост)християнським, загальноареальним, для них же, як 

із частиноареальним, – з чорноморсько-балтійським. Тому своєрідність 

національної ментальності кожного народу – це цілісна система, де дуже 

часто важить не стільки абсолютна її специфічність, – в кожній-бо її рисі 

можна знайти ті чи ті аналоги з-поза даного етносу, – скільки неповторне 

поєднання свого і спільного з іншими народами, а нерідко з огляду на це й 

своєрідна питома вага, сприйняття й розвиток у ній спільного з іншими 

народами» [Ткаченко : 5–6] (11); 

4) критичний аналіз або спростування викладеної в тексті наукової 

концепції: У традиційній інтерпретації «текст, фактура якого складається з 

двох негомогенних частин: вербальної (мовної ¥ мовленнєвої) й невербальної 

(яка належить до інших знакових систем на відміну від природної мови)» 

називали креолізованим текстом [10]. Однак у креолізованому тексті 

невербальний компонент розуміють як винятково графічний, а з появою 

мережевих текстів потрібно розширити межі змісту поняття «невербальний 

компонент тексту» у зв’язку з залученням не тільки графічних, а й аудіальних і 
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динамічних компонентів віртуального тексту. Тому сучасні науковці 

вважають, що такий текст доцільно називати полікодовим (6); 

5) демонстрування певного розв’язання наукової проблеми: 

Обстеження 80-ти кандидатських дисертацій з власне зіставного 

(синхронічного) мовознавства, захищених в Україні вже у XXI ст., висвітлює 

передусім координати уподобань сучасних компаративістів та їхній внесок у 

розвиток тієї чи тієї наукової школи. З’ясування реєстру мов, матеріал яких 

використовується для зіставних досліджень, свідчить, що таких виявлено 13, 

насамперед це українська, яка є вихідною мовою в 90 % дисертаційних 

обстежень. Крім того, аналізуються факти англійської, німецької, російської, 

польської, французької, іспанської, італійської, португальської, новогрецької, 

перської, японської та корейської мов. При цьому в понад 70 % аналізованих 

дисертацій обстежено факти англійської, 27 % – німецької, 16 % – російської 

мов. Зіставним дослідженням із залученням інших мов – польської, 

французької, італійської та іспанської присвячено небагато праць. Відомості з 

решти мов залучаються тільки в поодиноких випадках (13). 

Як бачимо з наведених текстових фрагментів, включення чужого 

мовлення в контекст наукового твору та його оцінювання впливають на 

структуру й семантику цілого тексту. Будь-який текст є результатом акту 

комунікації, матеріалізацією взаємодії, спілкування адресата й адресанта. А в 

науковому тексті відбувається ще й внутрішньотекстова взаємодія первинного 

контексту, до якого належить чуже мовлення, та вторинного, в якому після 

осмислення, оцінювання, перероблення воно сприймається як власне чуже 

(цитата, перефразування тощо). 

В. Заніздра зазначає, що «інтерпретація тексту – це й процес розуміння 

твору, і результат цього процесу, що виражається в умінні викласти свої 

спостереження, користуючись відповідною метамовою. Розуміння певного 

тексту вимагає від дослідника як розуміння структури й словникового запасу 

мови, якою написано текст, так і використання автором певного мовного стилю 

й мовних засобів» [12, с. 101]. 
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Висновки до розділу 2 

Елементи інтертексту в семіотичному просторі мовознавчого дискурсу 

маніфестують категорію інтертекстуальності.  

Інтертекстуальність виявляється насамперед в інтерпретації та 

оцінюванні претексту, тобто як метатекстуальність. Центральними 

компонентами категоріального поля інтертекстуальності є прямі цитати. Окрім 

них, до поля належать непрямі цитати, посилання. Засоби міжтекстових зв’язків 

у мовознавчих наукових статтях поділяються, з одного боку, на цитати і 

посилання, з іншого – на іншомовні інтертекстуальні зв’язки; цитати можуть 

бути первинними і вторинними, посилання – іменними, титульними, 

адресними, змішаними.  

Інтертекстуальність є необхідною умовою існування наукових творів, де 

посилання на інші тексти, аналіз концепцій інших авторів, їх цитування 

забезпечують необхідні умови достовірності та ґрунтовності дослідження і 

показують, з якими вченими автор хоче вступити в дискусію та погляди яких 

сприяють його власному викладу. 

Механізм наукової інтертекстуальності охоплює не тільки процес 

породження тексту, але і його інтепретацію адресатом. Категорія діалогічності 

є однією з головних категорій тексту, зокрема наукового. Діалогічність як одна 

з важливих конституційних характеристик тексту дозволяє не лише управляти 

процесом розуміння та інтерпретації твору, але й забезпечує контакт автора і 

читача, сприяючи цим осмисленому творчому його розумінню. 
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ВИСНОВКИ 

Дослідження способів реалізації інтертекстуальності у науковому 

мовознавчому тексті вможливило такі висновки. 

Сутність наукового пізнання полягає в його відкритому, діалогічному 

характері. Аналіз основних складових наукового дискурсу, детермінованих 

екстралінгвальними чинниками, дозволив визначити його своєрідність. У 

роботі виділено конститутивні ознаки наукового дискурсу: 1) особливу мету 

(вирішення як теоретичної, так і прикладної наукової проблеми); 2) діалогічну 

форму існування; 3) статусну рівність учасників. Мовознавчий науковий 

дискурс є результатом особливого виду інтертекстуальної діалогічної взаємодії, 

учасниками якої є наукові тексти, взяті в сукупності з лінгвальними засобами 

вираження і екстралінгвальними чинниками. Лінгвальні чинники реалізуються 

завдяки формально-мовному аспекту тексту, а екстралінгвальні реалізуються в 

смисловому аспекті наукового тексту, у взаємозв’язках текстових одиниць і 

структур, специфічних для наукового мовлення. 

Науковий текст своєю смисловою і формальною організацією відображає 

комунікативно-пізнавальний процес, тому інтертекстуальність у ньому є 

важливим текстоутворювальним чинником, вираженням текстової 

розгерметизованості й відкритості у широкий дискурсивний простір. У нашій 

роботі інтертекстуальність розуміємо як об’єктивну характеристику тексту, що 

становить зв’язок окремого тексту з іншими текстами у плані змісту, жанрово-

стильових особливостей, структури, формально-знакового вираження, є 

системоутворювальною категорією дискурсу, співвідноситься з іншими 

системоутворювальними категоріями (авторство, адресатність, 

інформативність, змістовність, структурність, цілісність тощо).  

Міжтекстова взаємодія здійснюється за допомогою комплексу маркерів, 

здатних ідентифікувати інтертекст у новому контексті. Оскільки всі відсилання 

до чужих ідей зазвичай чітко позначені, а межі «свого» і «чужого» знання чітко 

розмежовані, то можна констатувати, що у мові науки широко представлені 

експліцитні маркери інтертекстуальності: цитати, фонові посилання, непряме 
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мовлення. Типологія інтертекстуальних зв’язків у мовознавчій науковій статті 

ґрунтується у нашому дослідженні на виділенні двох критеріїв: 

1) представленість у тексті статті іншого тексту або відсилання до іншого 

тексту; 2) формально-знакове вираження інтертекстуальних зв’язків. На основі 

першого критерію виділяємо цитати і посилання, на основі другого – 

інтертекстуальні зв’язки тією самою мовою, якою написана стаття, іншомовні 

інтертекстуальні зв’язки. Загальна спрямованість еволюції інтертекстуальних 

зв’язків спостерігається вбік трансформації цитати у загальне місце і 

перетворенні посилання на алюзію. 

Науковий текст має внутрішню діалогічну структуру – містить відкриті 

або приховані апеляції до одних авторів, полемізує з поглядами інших, 

спирається на авторитети, відомі факти, положення або піддає їх сумніву. 

Автор претендує не тільки на передавання певної інформації, а й на 

встановлення контакту з читачем, трансляцію йому особистісних смислів і 

прагне до їх прийняття читачем. Специфічним саме для такого тексту є й 

намагання залучити читача до спільного з автором пошуку істини, розв’язання 

певних проблем. 

Дослідження інтертекстуальності є перспективним напрямом філології. 

Студіювання природи міжтекстових зв’язків потребує подальшого висвітлення. 

До таких питань належить текстова компетенція, типи інтертекстуальних 

трансформацій у різних видах дискурсу, співвідношення інтертекстуальності й 

прецедентності тексту, вивчення механізмів смислопородження у 

мовознавчому тексті й дискурсі. Вивчення інтертекстуальних зв’язків є 

важливим і у практичному аспекті, оскільки воно має безпосереднє відношення 

до вирішення актуальних проблем підвищення культурного рівня суспільства. 
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Додаток Д 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ І ЦИТАТ 
 

Обов’язковим компонентом будь-якої наукової роботи є наукове цитування. У 

наукових роботах наводять посилання на джерела, з яких запозичено матеріали або окремі 

результати. Такі посилання дають можливість знайти відповідні джерела, перевірити 

достовірність цитування, одержати необхідну інформацію про ці джерела.  

Цитата – це дослівне відтворення фрагмента якогось тексту з обов’язковим 

посиланням на джерело.  

Посилання – це вказівка на джерело інформації, що наводять як приклад (зовнішнє 

посилання) або запис, що пов’язує між собою частини документа – посилання на розділи, 

малюнки, таблиці, формули, додатки тощо (внутрішнє посилання).  

Бібліографічне посилання – це бібліографічний опис джерела цитати або 

інформаційного джерела, що обговорюється в тексті роботи.  

Використання бібліографічних посилань у наукових роботах обов’язкове. Їх 

уживають у таких випадках:  

– при цитуванні фрагментів тексту, формул, таблиць, ілюстрацій;  

– при запозиченні положень, формул, таблиць, ілюстрацій тощо не у вигляді цитати;  

– при перефразуванні, недослівному відтворенні фрагмента чужого тексту;  

– при аналізі в тексті змісту інших публікацій;  

– при необхідності відсилання читача до інших публікацій, де матеріал, який підлягає 

обговоренню, викладений у повному обсязі.  

 

Зверніть увагу!  
 

 Відсутність посилання становить порушення авторських прав, а неправильно 

оформлене посилання – це серйозна помилка. 

 

 У прагненні збагатити науковий текст цитатами і посиланнями з робіт 

інших авторів не варто забувати про необхідність їх теоретичного аналізу 

та подання авторської позиції з досліджуваного питання.  

 

 Цитування в наукових роботах навчальних та довідкових видань повинно бути 

обмеженим. Слід уникати посилань на популярні видання, а також матеріали, 

авторство яких неможливо встановити.  
 

 Авторитетність наукової статті можна визначити за авторитетністю 

(імпакт-фактором) журналу, в якому вона опублікована, а також за індексом 

цитування статті та індексом цитованості її автора.  

 

Загальні правила оформлення бібліографічних посилань 
 

Розрізняють такі види посилань:  

– внутрішньотекстові (інформація про джерело вказується в тексті документа);  

– підрядкові (інформація про джерело виноситься з тексту вниз документа, в зноску);  

– затекстові (інформація про джерело виноситься за текст документа, у виноску).  

 

1. Посиланням на джерело в тексті роботи є вказівка його номеру відповідно до 

списку використаних джерел. Номер джерела береться у квадратні дужки []. Знак «№» при 

цьому не ставиться.  
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Схема: Текст або цитата [8].  

2. При цитуванні окремого фрагмента тексту необхідно вказувати номер сторінки (або 

сторінок), з якої взято цитату. У квадратних дужках спочатку дається посилання на номер 

джерела, потім через кому вказується номер сторінки із скороченням «с.».  

Схема: Текст [14, с. 5].  

Схема для інтервалу сторінок: Текст [14, с. 5–6].  

3. При посиланні на окремі фрагменти джерела (цитати, таблиці, ілюстрації і т. д.) 

треба вказувати номер сторінки, а також номер ілюстрації або таблиці.  

Схема:  Текст [14, с. 5, таблиця 2].  

4. Якщо в тексті подано посилання відразу на кілька джерел, їх номери оформляють 

через крапку з комою в одних квадратних дужках.  

Схема: Текст [1; 5].  

 

Розміщення бібліографічного посилання в тексті  
1. Посилання ставиться після цитати, якщо пояснювальний текст передує їй або 

вставлений усередину.  

Схема 1: Пояснення автора: «Текст цитати» [5].  

Схема 2: «Текст цитати, – пояснення автора, – текст цитати» [5].  

2. Посилання ставиться після пояснювального тексту, якщо він слідує за цитатою.  

Схема: «Текст цитати», – пояснення автора [5].  

3. Посилання ставиться після слів, яких воно безпосередньо стосується, або в кінці 

речення, якщо посилання важко віднести до конкретних слів (за відсутності цитати).  

 

Основні правила пунктуації при оформленні посилань  
1. Посилання на номер джерела береться у квадратні дужки та ставиться після 

цитованого фрагмента без знаків пунктуації.  

Схема: Текст або цитата [8] текст.  

2. Якщо конструкція речення вимагає знаку пунктуації, він ставиться після посилання 

без пропусків. Така пунктуація діє для всіх знаків, крім тире.  

Схема: Текст або цитата [8], текст.  

3. Знак тире у всіх випадках з двох сторін відмежовується пробілами, в тому числі 

якщо він стоїть після посилання.  

Схема: Текст або цитата [8] – текст.  

4. Якщо посилання ставиться в кінці речення, крапка ставиться після посилання без 

пробілу.  

Схема: Текст або цитата [8].  

 

Посилання на автора або роботу  
У науковій літературі нерідко можна зустріти спеціально оформлені посилання, які 

підкреслюють те, що цитоване джерело є одним із багатьох подібних йому видань.  

1. Коли треба підкреслити, що джерело, на яке робиться посилання, – лише одне з 

багатьох, використовують слова «див., наприклад,…» або «див., зокрема,…».  

2. Коли треба показати, що посилання становить додаткову літературу, то 

використовують слова «див. також…».  

3. Коли посилання наводятья для порівняння, то це підкреслюють словом «пор.».  

 

Для грамотного оформлення у науковій роботі посилань на роботи інших авторів 

слід дотримуватися таких правил:  

1. У наукових текстах прийнято вказувати ініціали цитованих авторів перед 

прізвищем, а не після нього.  

2. Не рекомендується писати імена цитованих авторів повністю, навіть якщо вони 

добре відомі.  
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3. Ініціали цитованого автора варто відокремлювати від прізвища пробілом. Щоб 

уникнути розриву прізвища та ініціалів при перенесенні слів на наступний рядок, 

рекомендується відокремлювати прізвище від ініціалів нерозривним пробілом.  

 

Зверніть увагу!   
 Посилаючись у роботі на інших авторів, потрібно звертати увагу на стать 

цитованого автора і грамотне відмінювання його прізвища.  

 

Непряме цитування (перефразування) 
 

Перефразування – переказ цитати своїми словами з обов’язковим посиланням на 

джерело цитування. При викладі інформації своїми словами не допускається викривлення 

первинного змісту тексту.  

Використання парафразу в науковій роботі є незамінним у таких випадках:  

– оригінальні цитати надто великі за обсягом для прямого цитування;  

– необхідно представити узагальнену інформацію при одночасному посиланні на 

декілька джерел;  

– необхідно коротко викласти зміст теоретичної концепції та результати досліджень, 

на які дається посилання в роботі.  

 

Зверніть увагу! 

 Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не беруться в лапки, за 

винятком випадків, коли необхідно підкреслити специфічність авторського 

терміна, а також у випадках явної полеміки з автором.  

 

 Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є 

плагіатом.  

 

 Парафраз рекомендується вживати при цитуванні робіт, написаних іншими 

мовами, коли автор не впевнений у якості дослівного перекладу.  

 

Пряме цитування 

 

Академічний етикет вимагає точної репрезентації цитованого тексту, оскільки 

найменше скорочення може спотворити зміст, закладений у текст автором.  

 

Загальні вимоги до цитування  

1. Текст цитати береться в лапки і наводиться в тій граматичній формі, в якій він 

представлений у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання.  

2. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення цитованого тексту і 

без спотворення думки автора.  

3. При цитуванні кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело, 

бібліографічний опис якого подано у списку використаних джерел.   

4. При використанні в роботі дослівних цитат варто звертати особливу увагу на обсяг 

цитованого тексту. Розмір цитати не повинен бути великим – передбачається, що цитований 

текст становить компактний виклад, короткий, але при цьому інформативний фрагмент 

тексту. Стислість цитати досягається за рахунок ретельного відбору в тексті першоджерела 

найбільш характерних і яскравих авторських висловлювань.  
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Оформлення прямих цитат  

1. Весь цитований текст береться в лапки. Їх ставлять на початку і в кінці цитати 

незалежно від того, якого обсягу цитата.  

2. Поділ на абзаци в цитованому тексті зберігається і в цитаті, за винятком невеликих 

фрагментів тексту, що мають початок в одному абзаці і завершення в другому.  

3. В оформленні цитат необхідно застосовувати той самий вид лапок, який 

використовується у всьому тексті. Прийнятими для наукових документів лапками є «».  

4. Якщо в цитованому фрагменті частину тексту необхідно взяти в лапки, їх 

конфігурація має бути відмінною від зображення зовнішніх лапок. У ролі внутрішніх лапок 

прийнято вживати лапки “”.  

 

У наукових текстах можливе застосування різних видів цитат. Іноді в якості цитати 

наводиться ціле речення або кілька речень, іноді досить процитувати тільки фразу з речення. 

Різні форми цитування потребують знання правил оформлення цитат і їх грамотного 

інтегрування в текст роботи.  

 

Згідно з правилами написання великих і малих літер у цитатах, цитату починають з 

прописної букви в таких випадках:  

1) коли цитатою починається речення, навіть якщо в ній опущені початкові слова і 

вона відкривається трьома крапками;  

2) коли цитата стоїть після слів, які вводять її в текст, з двокрапкою, яка є початком 

речення;  

3) коли цитата стоїть після слів, які вводять її в текст, з двокрапкою, яка починається 

власним ім’ям.  

 

Вимоги до пунктуаційних оформлення цитат. Всі знаки пунктуації всередині 

цитати повинні в точності відтворювати авторську пунктуацію.  

1. Якщо цитата завершує речення, крапка ставиться після того, як закрито лапки.  

2. Якщо цитований вислів становить авторське питання або вигук, знак питання або 

знак оклику, поставлений автором, залишається всередині лапок.  

3. Якщо цитата повністю відтворює речення з цитованого тексту, то вона починається 

з прописної букви в усіх випадках, крім одного – коли ця цитата становить частину речення 

авторського тексту, де її використано.  

 

 

Цитування джерел іноземною мовою  
Прізвища іноземних авторів наводяться тією мовою, якою написана наукова робота 

(українською). Для коректного вживання прізвищ та ініціалів зарубіжних авторів доцільно 

перевірити традицію їх транслітерації українською мовою, звернувшись до україномовних 

публікацій близької тематики.  

При цитуванні фрагментів тексту іноземних джерел цитати треба наводити мовою 

основного тексту роботи в авторському перекладі. Якщо автор не впевнений у коректності 

перекладу, рекомендується використовувати парафраз.  

При перекладі й цитуванні іноземних наукових робіт не рекомендується використання 

стандартних електронних засобів перекладу.  

 

Оформлення пропусків у цитатах  

Пропуски слів у цитатах можливі у тих випадках, коли деякі авторські фрази є 

другорядними і не несуть важливого смислового навантаження. При дослівному цитуванні 

пропуск окремих слів, речень, абзаців допускається лише коли скорочення цитати не веде до 

спотворення її змісту.  
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Довільно скорочувати цитату, не позначаючи скорочення відповідними знаками, не 

можна. Пропуск на початку, всередині, кінці цитати позначається трьома крапками. При 

пропуску одного або декількох речень три крапки треба брати в кутові дужки < >.  

 

Оформлення коментарів і виділень у цитатах  

Самостійне додавання коментарів і виділень в цитатах можливе в тих випадках, коли 

необхідно акцентувати увагу на окремому фрагменті, пояснити текст цитати або висловити 

особисту позицію щодо окремих цитованих слів.  

Для вираження ставлення автора роботи до окремих слів або словосполучень у 

дослівно цитованому тексті використовують знак оклику або знак питання, їх подають у 

круглих дужках після фрагмента цитати, якого стосується зауваження. При цьому знак 

питання (?) зазвичай має негативне забарвлення, а знак оклику (!) – позитивне.  

 

Оформлення смислового виділення фрагментів цитати 
Смислове виділення фрагментів тексту дозволяє привернути увагу читача до окремих 

частин цитати, підкреслити важливість окремих слів або словосполучень для розуміння 

авторської позиції. Для смислового виділення в цитаті окремих слів і словосполучень автор 

може використовувати спеціальні можливості текстового редактора (підкреслення, 

розрідження, курсив, напівжирний шрифт). У цьому випадку після виділених слів у круглих 

дужках вказується вид виділення, ставиться тире і вказуються ініціали імені та прізвища 

автора виділення.  

Наприклад:  Як писав М. М. Бахтін, «одна справа активність відносно мертвої речі, 

безмовного матеріалу, який можна ліпити і формувати як завгодно, та інше активність у 

відношенні чужої живої та повноправної свідомості (курсив наш. – В. К.)».  

 

Зверніть увагу!  

 

 Надто велика кількість прямих цитат на кожній сторінці, слідування цитат 

одна за одною без належного авторського аналізу створюють враження 

несамостійності всієї роботи.  

 

 Не рекомендується починати абзаци з цитати, а також вміщувати одну 

цитату відразу після іншої.  

 

 У списку використаних джерел назви іноземних публікацій, прізвища, ініціали 

авторів та решта бібліографічної інформації потрібно вказувати мовою 

оригіналу.  

 

 Усі цитати, подані в науковій роботі, повинні бути перевірені автором за 

першоджерелами. При посиланні на принципово важливу для роботи 

інформацію доцільно також перевіряти цю інформацію за першоджерелом, 

навіть якщо це не дослівна цитата. Така перевірка дозволить уникнути 

дублювання можливих помилок, допущених іншими авторами при цитуванні 

першоджерела, а також дозволить автору впевнитися в точності 

трактування цитованих слів.  

 


