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Актуальність 
O Особливості англомовного наукового 

дискурсу (О.М. Гніздечко, Л.І. Зільберман, О.М. 

Ільченко, Н.М. Кожина, Н.К. Рябцева, О.В. 

Чернявська, Т.В. Яхонтова )

O Методики навчання написання наукових 

текстів різних жанрів (І.В. Беженар, Е.В. 

Васильєва, О.Г. Квасова , Т.М. Корж, Л.В. Курило) 

O Особливості навчання професійно

орієнтованого писемного мовлення (Л.Р. 

Ахметова, Л.В. Сабанова, І.В. Уварова)



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи наукового письма 

англійською мовою»

напрямом підготовки

03 Гуманітарні науки,

спеціальності 035.06 Філологія.

Мови та література,

освітньої програми магістр



O Мета дисципліни – забезпечення студентів 
високим рівнем володіння англійською мовою 
(С1-С2), який дозволятиме їм якісно 
виконувати свої професійні обов’язки 
викладачів і дослідників; удосконалення їхньої 
навчально-стратегічної компетентності та 
підготовці до написання магістерської роботи; 
ознайомлення з основними особливостями 
риторики, стилістики та жанрової організації 
сучасного англомовного наукового дискурсу; 
розвиток навичок і вмінь побудови й 
написання англійською мовою професійно
орієнтованих наукових текстів різних жанрів; 
оволодіння науковим письмом як видом 
мовленнєвої діяльності



O Завдання дисципліни – навчити магістрантів 

працювати з великим обсягом інформації на 

наукові професійно орієнтовані теми, поданої у 

наукових текстах різних жанрів, критично 

осмислюючи її для подальшого використання у 

своїй науковій та педагогічній діяльності; 

навчити їх писати  найбільш вагомі для 

майбутньої наукової та професійної діяльності 

наукові тексти різних жанрів з дотриманням 

основних вимог щодо організації змісту, 

стилістико-жанрової та комунікативно-

риторичної організації наукового повідомлення, 

оформлення. 



У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен 

O знати: лексичні, граматичні, та стилістичні 

особливості різних жанрів наукових текстів; 

особливості композиційної організації 

англомовних професійно орієнтованих наукових 

текстів в залежності від жанрової мети; правила 

оформлення посилань і бібліографії у 

науковому тексті; правила ефективної 

організації редагування та презентації 

остаточного варіанту наукового тексту



У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен 

уміти:

O читати спеціалізовані статті і критично оцінювати їх 
з метою подальшого використання у викладацькій 
та дослідницькій роботі; 

O писати різні типи академічних професійно
орієнтованих писемних текстів (статті, тези, 
резюме, анотації, наукові повідомлення, 
обґрунтування дослідження); 

O редагувати написані наукові тексти з метою їх 
вдосконалення; 

O робити академічні презентації належної структури 
та стилю; 

O користуватися різноманітними довідковими 
засобами для виконання власних досліджень



Зміст і структура навчальної 
дисципліни

O Basics of Research Paper 
Writing; 

O Basics of Short Scientific 
Professionally Oriented Texts 
Writing; 

O Oral Scholarly Discourse: 
Conference Presentations



Module 1. Basics of 
Writing Research Paper 

1.  Master’s Thesis in Linguistics 
▪ general outline of the master’s thesis in linguistics; 
▪ structure and stages of master’s thesis writing; 
▪ writing master’s thesis proposal. 

2. Citing and Paraphrasing  
▪ reporting main information from scholarly article expressing agreement 
or disagreement; 
▪ changes to the vocabulary and grammar structures; links to express 
logical relationships; 
▪ rewriting excerpts of scientific texts.  

3. Summarizing and Synthesizing 
▪ use of paraphrase in summary writing; 
▪ patchwriting and plagiarism; 
▪ rules on summary writing; 
▪ writing summary of a scholarly article. 

Module 2. Basics of 
Writing Short Scientific 
Texts on    
Professionally Oriented 
Issues 
 

1.  Conference Abstract  
▪ basic requirements for conference abstract content and format; 
▪ linguistic and stylistic peculiarities and structure of conference  abstract; 
▪ writing conference abstract. 

2.  Scholarly Article  
▪ basic requirements for scholarly article content and format; 
▪ linguistic and stylistic peculiarities and structure of scholarly article; 
▪ referencing and creating a bibliography; 
▪ writing abstract to a scholarly article. 

Module 3. Oral 
Scholarly Discourse: 
Conference 
Presentations 

1.  Oral Conference Presentation 
▪ specifics of oral scholarly discourse; 
▪ rules of preparing and delivering oral conference presentation; 
▪ structure and content of conference report; 
▪ writing conference report. 

2.  Visual Display of Oral Conference Presentation 
▪ rules of preparing visual display of oral conference presentation; 
▪ preparing visual display (Power Point Presentation) of oral conference 
presentation. 

 



Структура навчальної 
дисципліни

O 7 lectures (14 hr), 

O 7 workshops (14 hr), 

O a module test (2 hr)

At the end of the course students submit 

a master’s theses proposal, 

a summary of a scholarly article, 

а conference abstract, 

an informative abstract of the scholarly article, 

Power Point Presentation of the conference 
report. 



Module test’s objectives

O knowledge (the theoretical issues that 

the course contains, - the first 

assignment),

O skills (paraphrasing the author’s words 

expressing your attitude and keeping 

the length the same; analytical reading, 

summarising the information from a 

scholarly article) 



Module test’s content 

O a theoretical part (True/False 

statements), 

O a practical part: two assignments for 

paraphrasing (rewriting excerpts of 

scientific texts),

summary writing of a scholarly article.



1. Decide whether the following 

statements are true (T) or false (F).

2. Briefly report the main information 

contained in the following excerpt.

3.  Write a summary of a scholarly 

article “Using Social Media to Create 

Community Within the Classroom and 

Beyond” by Nicole Sherf and Tiesa Graf 



№ Total number 

of pints for 

the task

Points for 

each 

component

Assessment 

Criteria

Assessment scale

1 5 5 х 1 = 5 task

achievement

1 point for a correct answer

2 5 5 х 1 = 5 task

achievement

1 point for each item:

- maintaining the main idea of the excerpt;

- expressing agreement/disagreement with the author;

- appropriateness of vocabulary changes;

- appropriateness of grammar changes;

- use of appropriate coherence and cohesion

3 40 8 х 5 = 40 Genre and style 

appropriateness 

the appropriateness of the style used to the communicative situation /

communicative task

the appropriateness of the linguistic means used to the style and genre

Contents’ 

adequacy

adequacy of the contents to the communicative task

correspondence of the main idea of the passage to the information

used to prove it

adequacy and coherence in expressing ideas

Structural/textu

al integrity

structural and genre adequacy

adequacy of the passage organization and intertextual links and

connections in the passage

Linguistic 

accuracy

adequacy of vocabulary, grammar and punctuation

50 Total score



Методичне забезпечення
O Квасова О.Г. Going for Degree. Professional 

English for Students of Linguistics [Текст] : навч. 
посібник / Ольга Генадіївна Квасова. – К.: Ленвіт, 
2012. – 167 с.

O Курило Л.В. Навчання майбутніх викладачів 
англійської мови написання професійно
орієнтованих тез доповідей і наукової статті // 
Бібліотечка журналу “Іноземні мови”. – Вип. 
1/2014. – К.: Ленвіт, 2014. – 64 с.

O Yakhontova T.V. English Academic Writing: For 
Students and Researchers / T.V. Yakhontova. –
Львів: ПАІС, 2003. – 220 c.



Організація навчання 
основ наукового письма 

англійською мовою



Підходи до навчання НП

O Інтегративний

O Жанровий

O Процесуальний 



Інтегративний підхід
O Передбачає використання особливої 

одиниці навчання професійно

орієнтованого НПМ – бінарних наукових 

текстів – ідентичних за жанром, стилем і 

предметним змістом, але різномовних 

текстів як зразків для лінгвістичного 

аналізу з метою відтворення 

виокремлених особливостей у 

продукованих наукових текстах 

відповідних жанрів



Англомовний 

науковий текст

O компресія,

O виразність,

O невимушеність

O комунікативний 

договір між 

автором і читачем,

O промоційність, 

«маркетизація»

Україномовний 

науковий текст

O директивність,

O офіційно-ділова 

клішованість,

O констатація 

наукових знань,

O книжність



Жанровий підхід

O передбачає врахування соціальних умов 

написання наукового тексту: аналізу 

жанро-стилістичних особливостей 

наукового тексту й спрямованості 

процесу навчання на продукування 

наукового тексту, який виконує 

соціальне завдання в межах заданих 

формальних ознак 







Процесуальний підхід
O передбачає дотримання етапності 

навчання: написання чернетки 

наукового тексту і його остаточного 

варіанту, а також залучення 

інтерактивних і рефлексивних 

способів діяльності в процесі 

аналізу й удосконалення наукового 

тексту



Етапи навчання НП
O 1) етап аналітичного сприйняття наукового 

тексту, 

O 2) етап підготовки до написання наукового 

тексту, 

O 3) етап написання чернетки наукового тексту, 

O 4) етап її коментування, самоперевірки і само- / 

взаємооцінювання, 

O 5) етап продукування остаточного варіанту 

наукового тексту, 

O 6) етап його коментування, самоперевірки і 

само- / взаємооцінювання



Самоперевірка та самооцінювання
наукових текстів

O Опитувальник

O Карта для коментування 

наукових письмових текстів



Режими взаємоконтролю

O Режим №1: коментування й 
оцінювання однієї роботи за участю 
всіх магістрантів групи;

O Режим №2: коментування й 
оцінювання робіт у мікрогрупі (3-4 
особи);

O Режим №3: взаємооцінювання і 
коментування в парах.



Критерії оцінювання наукових 
текстів (за Курило Л.В.) 

O Жанровостильова-відповідність

O Змістовно-смислова адекватність

O Структурна цілісність

O Мовна та мовленнєва коректність

O Дотримання позамовних стандартів 

написання наукових текстів



O Жанрово-стильова відповідність 

означає узгодженість стилю 

викладу з комунікативним 

завданням і/або мовленнєвою 

ситуацією, використання 

широкого спектру стилістичних 

засобів, що притаманні 

академічному висловлюванню, та 

розуміння читачем логіки 

академічного висловлювання



O Змістовно-смислова 

адекватність академічного 

висловлювання забезпечує 

достатність інформаційної 

насиченості змісту, використання 

релевантної інформації, чіткість і 

логічність викладення думок



O Структурна цілісність передбачає 

логічність розташування абзаців і 

підпорядкованість структури головній 

ідеї

O Мовна та мовленнєва коректність 

характеризує вміння адекватного 

лексичного, синтаксичного й 

орфографічного оформлення 

академічного висловлювання: 

коректність вживання лексичних 

одиниць, граматичних і пунктуаційних 

засобів



O Дотримання позамовних 

стандартів написання наукових 

текстів – коректна презентація 

наукового жанру, що передбачає 

дотримання вимог до шрифту, 

полів, інтервалів тощо у 

виконаному на комп’ютері варіанті 

згідно з чинними вимогами; а також 

правильність оформлення 

посилань і бібліографії. 



Перевірка та оцінювання 
англомовних наукових 

текстів


