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ВСТУП
Навчальна дисципліна «English Academic Writing» є складовою освітньопрофесійної програми підготовки докторів філософії.
Дана дисципліна належить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін.
Викладається на 2 курсі аспірантури в обсязі – 90 год. (3 кредити ECTS),
зокрема: практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 72 год.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна англійська мова
як засіб писемної комунікації для академічних цілей.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «English Academic Writing» є
формування англомовної комунікативної компетенції як сукупності знань,
умінь і навичок, що забезпечують ефективну писемну комунікацію англійською
мовою у науково-дослідній діяльності аспірантів.
Завдання дисципліни – вивчення особливостей функціонування
англійської мови у науковій писемній комунікації, засвоєння специфіки
англомовного академічного письма через ознайомлення із сучасними
оригінальними науковими текстами різних жанрів, виявлення їхніх
структурних, змістових, мовно-стилістичних і риторичних рис; удосконалення
умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування англійською
мовою; оволодіння культурою академічного письма з урахуванням канонів
сучасного англомовного академічного дискурсу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 основні жанри писемного академічного дискурсу;
 структурно-композиційні, мовні, комунікативно-риторичні особливості
різножанрових текстів англомовного академічного дискурсу;
вміти:
 ефективно використовувати англійську мову для здобуття і
передавання фахової інформації;
 самостійно працювати зі спеціальною англомовною літературою,
критично мислити, аналізувати і синтезувати, оцінювати здобуту інформацію;
 анотувати та реферувати англомовну і україномовну літературу за
фахом англійською мовою;
 репрезентувати результати власних наукових досліджень англійською
мовою у писемній формі, складати план-конспект, готувати слайди презентацій;
 продукувати і правильно оформлювати різножанрові наукові тексти
англійською мовою (тези, статті, анотації, реферати, розділи дисертацій)
відповідно до сучасних вимог; демонструвати високу культуру англомовного
академічного письма.
Змістовий модуль:
1. Специфіка англомовного академічного письма і його основні жанри.
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Форма підсумкового контролю успішності навчання
Завершується дисципліна – екзаменом.
Засоби діагностики успішності навчання
Засобами перевірки успішності навчання слугують: усне опитування
студентів, письмове тестування, творчі індивідуальні завдання.
Мова викладання: англійська.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. «Специфіка англомовного академічного письма і
його основні жанри»
Вступ. Сутність курсу «English Academic Writing»: предмет, мета,
завдання, структура, вимоги, форми контролю.
Тема 1. Англійська мова у науковому спілкуванні – 15 год.
Роль і особливості функціонування англійської мові у науковому
спілкуванні. Академічне письмо як компонент наукового дослідження. Мовностильові засоби академічного мовлення. Загальна характеристика жанрів
англомовного академічного письма: монографія, дисертація, реферат, наукова
стаття, анотація, тези, рецензія. Основні відмінності англомовних наукових
текстів від україномовних.
Тема 2. Публікації в англомовних міжнародних академічних
журналах – 15 год.
Типи наукових журналів: періодичні, продовжувані; електронні,
друковані; галузеві, міждисциплінарні; науково-теоретичні, науково-практичні,
науково-методичні. Провідні англомовні філологічні журнали і видання, їхня
загальна характеристика: мета, структура, зміст, вимоги до публікацій. Вимоги
зарубіжних журналів, що індексуються в міжнародних базах даних, до якості
рукописів і основні причини їх відмови.
Тема 3. Анотація як жанр англомовного академічного письма –
15 год.
Визначення анотації. Типи анотацій. Анотації до наукових праць: до
підручника, монографії, дисертації, автореферату, наукової статті. Описові та
інформативні, короткі та розгорнуті анотації. Ключові слова. Правила
написання англомовних анотацій, їхні лексико-граматичні, синтаксичні,
стилістичні та дискурсивні особливості.
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Тема 4. Наукова стаття як жанр англомовного академічного письма –
15 год.
Стаття як самостійний науковий твір. Сучасні вимоги до змісту,
структури і оформлення наукової статті. Принципи побудови наукової статті та
специфіка їх реалізації в англомовних публікаціях. Основні етапи підготовки
статті до друку.
Структура класичної наукової статті: назва, відомості про автора,
анотація і ключові слова, вступ, аналіз останніх наукових публікацій з теми
дослідження і теоретичне обґрунтування, постановка проблеми, визначення
мети, завдань, актуальності; формулювання дослідницьких питань і гіпотез;
метод, результати дослідження і аналіз даних, дискусія; педагогічна, наукова і
методична значущість; рекомендації і перспективи подальшого дослідження,
висновки, список використаної літератури, додатки.
Тема 5. Візуальна презентація даних у наукових публікаціях і
презентаціях – 10 год.
Кількісна обробка інформації та результатів досліджень. Таблиці і
графіки як засоби візуалізації наукових досліджень. Типы графіків. Вибір типу
візуальної презентації залежно від характеру інформації. Правила оформлення
таблиць і графіків. Нумерація, назви і підписи до графіків, таблиць.
Організація слайд-шоу. Структура, зміст, дизайн слайдів. Типові помилки
організації слайд-шоу. Оптимальне співвідношення візуальних і вербальних
засобів.
Тема 6. Бібліографічний опис джерел – 10 год.
Типи інформаційних джерел і ілюстративного матеріалу. Правила
цитування та посилання на використані джерела. Різні стилі оформлення цитат,
посилань в тексті статті і списку використаних джерел. Вітчизняний стандарт.
Рекомендований перелік міжнародних стилів оформлення публікацій: APA
style, Chicago/Turabian style, Harvard style, MLA style, Vancouver style.
Види плагіату у наукових публікаціях: методи виявлення та викорінення.
Тема 7. Академічні контакти і самопрезентація – 10 год.
Короткі і розгорнуті біографічні дані дослідника. Резюме (CV). Заявки,
аплікаційні форми на участь у конференціях, семінарах, літніх школах. Короткі
і розгорнуті тези доповідей.
Електронне листування з організаторами академічних заходів,
рецензентами, редакторами, видавниками. Типи електронних листів: листзапит, інформаційний лист.
Нові формати наукової комунікації. Використання соціальних мереж для
встановлення академічних контактів і обміну науковою інформацією.
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