
KuiB cbKldfr HAUIoHArbHufr vHrsrPcIlTET
IMEHI TAPACA III'BIIEHKA

Iucrnryr Si"ironorii

K a tp e dp a iu os em u ux .M o s np up o d u uu t'tx Q u xyn u me mis

( A I ) td nr n,A- 2018 poxy

pOFOt{A IIPOIPAMA HABTIAIrHOI AUCUUIIIHU

Arcad euiuHe nuc bMo arteniiLc bKoto A'no 6oto

English Academic Writing

A.nrr :Ao6ynauin snuoi oceiru rperboro ocsirHro-HayKoBoro pieHn

rany3b 3HaHb 09 Sionoein

HayKoBa cueuialruicrl 091 Sionozin

ocniruro-Hayronufi pineul dorcmop QinocoQil
ocBirulo-HayKoBa IrporpaMa Eionoein

BrrA Al,Icquuliutl oSoe'flsKoqq

@opva HaBqaHHt

Haeqa-rrHuil pix

Celtecrp

Kinmicrr rpe4nrin ECTS

Mosa BI4KJIaAaHH-fl , HaBr{aHHt

ra ouirtoBaHHs

Oopnaa 3aKJlror{Hofo Kollrponio eK3ar4eH

B[itIaAa.{: [Iacmyu,teHKo Temnua Bonoduuupieua, rcaududam QinonozivHux HayK'

doyeum

sa20-120- H.P.

, '  - " 2

Jrd,{ 178 ftac.rJ'n't*,i'<< /9>> 'rePtlrut zO/9 p.
v  (  ) (  )  - 2 0 - - P .

\ - - - - l

deuua

2018-2019
4

3

auznii lcarca

KUIB - 2018



Poepo6nurcz:
Ilacmyuteurco Temnua Bonoduuupieua, rcaududam Qinonoziuuux HeyK,

doqeum, sae. rcaQ. iuoseuuux Mo6 npupoduurtux Qarcynamemie
Mipouvyrc Temnua Audpileua, xaududam QinonoeiuHux HayK, doqeum, doqeum

rcaQ. iu os etwHtlx M o 6 npup o d uuut tx Q ar<ynam emi e

3ATBEPA}I{EHO

3ani4ynau xa$e4pz
inogeunux MoB rrptrpoAHlrvnx Sarynrreris

Qq is euul e m a iu it4i anu)(nidnuc)

flpororon ^rs 3 eh <<20>> nucmonada 2017 p.

CxsaneHo HayKoBo-MeroArrrrHoro rcouiciero incrzryry Sinolorii

flporoxor Ns // eiA (( {Q >> 4;a*-r 20IbpoKy

forona HayKoBo-MeroarrHoi rouicii

( '{ C >> rc 
'n? H,9\ 20n poKy

floro4Neno 3 HayKoBo-MeroAr4qHoro
MeAr4rlr4Hr4>>

"lf tg-c"*a"*ssl
(ryigBxrle ra iHiqiar,r)

rovriciero filill <<Iucruryr 6ionorii ra

flporoxor J\b t Yig << b7 >> /z 2017 poKy

foroea HayKoBo-Mero.ulr.rHoi rouicii .n-'.Lk.
(npEBllrreralffiaru)



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення цільової аудиторії з лексичними й 

граматичними особливостями наукового стилю англійської мови та особливостями 

структури й функціонування основних жанрів академічного письма.   

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни 

Оперувати знаннями, навичками та вміннями, попередньо сформованими в 

ході вивчення курсу «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням» 

на мінімально достатньому рівні В2 згідно CEFR. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Академічне письмо 

англійською мовою (English Academic Writing)» складається з одного змістового 

компонента – Структурні, лексичні, граматичні та функціональні особливості 

основних жанрів академічного письма, який знайомить здобувачів вищої освіти 

третього освітньо-наукового рівня із загальними ознаками наукового стилю 

англійської мови, розкриває структурні особливості письмових жанрів наукової 

комунікації, специфіки їх мовної організації та функціонування в письмовому 

мовленні. В результаті успішного засвоєння курсу здобувачі вмітимуть 

оформлювати результати власного наукового дослідження з дотриманням 

міжнародних норм щодо змісту та мовних особливостей усіх структурно-

композиційних складових наукової статті, а також отримають загальне уявлення 

про композиційні, лексико-граматичні та дискурсивні особливості інших типових 

жанрів письмового наукового мовлення (реферат, тези усної наукової доповіді, 

рецензія, критичний огляд наукових джерел, супровідний лист, лист-запит тощо). 

Дисципліна сприяє професійному розвитку здобувача та спрямована на 

формування гнучких навичок комунікації в англомовному науковому середовищі.  

 

4. Програма курсу передбачає вирішення таких завдань: 

4.1. Інтегральна компетентність 

- розвинути здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. 

4.2. Загальні компетентності (ЗК) 

Розвинути: 

 ЗК.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

 ЗК.02. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій 

 ЗК.04. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних 

джерел 

 ЗК.06. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі 

4.3. Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

 ФК.07. Здатність ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою 
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 ФК.10. Здатність представляти результати власного дослідження широкому 

загалу фахівців та нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній 

команді 

 

4.4. Спеціальні (предметні) компетентності 

Згідно вимог проекту освітнього стандарту зі спеціальності 091 Біологія на 

третьому (освітньо-науковому рівні) та з метою забезпечення формування ЗК.01, 

ЗК.02, ЗК.04, ЗК.06, ФК.07 та ФК.10 за Освітньо-науковою програмою «Біологія», 

програма курсу «Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)» 

(ОК.01) передбачає вирішення таких завдань: 

• розширити лексичний запас здобувачів загальнонауковою лексикою та 

галузевими термінами і навчити коректно вживати граматичні форми та 

структури функціональної граматики, які властиві науковому стилю англійської 

мови; 

• вдосконалити в здобувачів вміння аналітичного та абстрактного мислення на 

зразках критичного аналізу наукових джерел з фаху;  

• розвивати в аудиторії вміння й навички організації, структурування та викладу 

змісту наукової статті згідно сучасних вимог до здобувачів ступеня доктора 

філософії; 

• формувати в здобувачів вміння та навички опису проведення експерименту, 

інтерпретації результатів дослідження, оцінки та порівняння даних, аналітичного 

коментування графіків, схем, кривих та інших наочних засобів репрезентації 

наукових даних. 

 

5. Результати навчання за дисципліною 

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. 
комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Форми і методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 
Код  

1.1 

 

основну загальнонаукову лексику 
та галузеву лексику зі 
спеціалізації, що необхідна для 
оформлення наукової статті; мовні 
засоби, що формують формальний 
(книжковий) регістр писемної 
наукової комунікації; 

Практичне 

заняття  

 

Фронтальне 
опитування; 

завдання для 
самостійної 
роботи (CР); 

тест (60%); іспит 

6% 

 

1.2 граматичні форми та структури, 
що є типовими для наукового 
стилю англійської мови; 

Практичне 

заняття  

 

Фронтальне 
опитування; 

завдання для CР; 

тест (60%); іспит 

6% 

1.3 структурні та змістові відмінності 

текстів основних академічних 

жанрів – наукова стаття, наукова 

рецензія, анотація до статті тощо; 

змістові, лексичні та граматичні 

Практичне 

заняття  

Самостійна 
робота 

Фронтальне 
опитування; 

завдання для CР; 
іспит 

6% 
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особливості композиційних 

розділів наукової статті; 

1.4 основні моделі, кліше, вирази та 

фрази, граматичні структури для 

реферативного, анотативного, 

синоптичного викладу наукового 

тексту; 

Практичне 
заняття 

Фронтальне 
опитування; 

завдання для CР; 
іспит 

6% 

2.1 коректно та контекстно доречно 
вживати англійську біологічну 
галузеву термінологію та 
загальнонаукову лексику в 
писемному мовленні; 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

завдання для CР; 

тест (60%); іспит 

4% 

2.2 вільно оперувати граматичними 
моделями функціональної 
граматики та синтаксичними 
структурами для забезпечення 
когерентності та когезії 
професійно орієнтованого 
писемного мовлення; 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

завдання для CР; 

тест (60%); іспит 

4% 

2.3 описати процедуру проведення 
експерименту, виявити і 
продемонструвати переваги й 
недоліки методів, що 
застосовувались; 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

письмове 
завдання для CР 

5% 

2.4 систематизувати й представляти 
отримані дані чи результати 
проведення дослідження, 
застосовуючи графічні засоби – 
графіки, схеми, таблиці, діаграми, 
координатні сітки, розрізи, тощо. 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

письмове 
завдання для CР 

5% 

2.5 написати вступну частину й 
анотацію до статті англійською 
мовою з урахуванням лексичних, 
граматичних та стилістичних 
особливостей генерування 
наукових текстів; 

Самостійна 
робота 

письмові 
завдання для CР 

10% 

2.6 обґрунтувати тему та викласти 
план власного наукового 
дослідження англійською мовою 

Самостійна 
робота 

письмове 
завдання для CР 

(Research 
Proposal) 

10% 

3.1. реферувати українські тексти 

біологічної тематики англійською 

мовою, коректно застосовуючи 

мовні структури синоптичного 

викладу матеріалу та аналітичного 

стилю подання наукової 

інформації; 

Самостійна 
робота 

завдання для 
CР; іспит 20% 

3.2. написати резюме, лист 
запит/заявку на участь у 
конференції, супровідний лист; 
вести електронне листування, 
дотримуючись нормативних 
вимог до наукового стилю 
комунікації; 

Самостійна 
робота 

завдання для 
CР 

4% 
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4.1 самостійно зробити й бути 
відповідальним за власну 
критичну оцінку теоретичних 
джерел, релевантних для 
дослідження; 

Самостійна 
робота 

завдання для 
CР 

10% 

4.2 відповідально, з дотриманням 
вимог щодо академічної 
доброчесності інтерпретувати й 
робити посилання на наукові 
джерела. 

Самостійна 
робота 

завдання для 
CР; іспит 

4% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (ПР) 

 
Результати навчання (код) 

    
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1-

2.2 

2.3-

2.5 

2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПР.06. Планувати принципи організації 

та організовувати проведення наукових 

зібрань різного рівня 

  + +   +  +   

ПР.13. Спілкуватися в діалоговому 

режимі, у тому числі іноземною мовою з 

широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової 

та/ або професійної діяльності 

+ + +    +  + +  

ПР.14. Відображати кваліфіковано 

результати наукових досліджень у 

наукових статтях, опублікованих як у 

фахових вітчизняних виданнях, так і у 

виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз 

+ + + + + + + +  + + 

ПР.15.Презентувати професійно 

результати своїх досліджень на 

міжнародних наукових конференціях, 

семінарах, практично використовувати 

іноземну мову (в першу чергу -

англійську) у науковій, інноваційній 

діяльності та педагогічній діяльності 

+ + + + + + +  + + + 

ПР.16.Використовувати сучасні 

інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, аналізі, обробці та 

інтерпретації джерел 

        +  + 

 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання здобувачів 

Семестрове оцінювання: 

1. Фронтальне опитування – 10 балів / 5 балів. 

2. Письмові завдання для СР (4 завдання) – 5 балів / 2,5 бали за кожне.  

3. Підсумковий тест – 10 балів / 5 балів 

4. Реферативний огляд наукових джерел (Literature Review) 
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за темою дослідження – 10 балів / 5 балів 

5. Обґрунтування складових власного 

дослідження (Research Proposal / Summary) – 10 балів / 5 балів. 

 

Семестрову оцінку формують бали, отримані здобувачем у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх тем дисципліни та виконання самостійних завдань. Максимальна 
кількість балів, які можна отримати протягом семестру – 60. Бали, отримані 
протягом семестру, складають 60% підсумкової оцінки з дисципліни.  

 

Підсумкове оцінювання (у формі письмового екзамену) 

Максимальна кількість балів за виконання екзаменаційних завдань – 40. 
Екзамен складається з двох завдань: 1) виконання тесту на перевірку знань 
основних закономірностей організації та функціонування наукового тексту (20 
балів); 2) написання анотації англійською мовою до україномовної наукової статті 
(20 балів). Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за 
екзамен не може бути меншою за 24 бали. Під час іспиту перевіряються 
результати навчання 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 і 4.2.  

 
Умови допуску до підсумкового екзамену 

Критично розрахунковий мінімум для кожної з форм контролю становить 50% 

від частки виду роботи. Здобувачі, які набрали при поточному контролі  (за аудиторну 

та самостійну роботи) меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 30 

балів, не допускаються до екзамену і вважаються такими, що не виконали 

програмного мінімуму, передбаченого навчальним планом з дисципліни 

«Академічне письмо англійською мовою».  

7.2. Організація оцінювання 

Фронтальне опитування здійснюється на кожному практичному занятті; 

максимальна кількість балів, які здобувач може отримати за відповіді на 

запитання при фронтальному опитуванні – 10. Середнє зважене всіх оцінок за 

відповіді на запитання при фронтальному опитуванні, складає 10% підсумкової 

оцінки за дисципліну (10 балів / 5 балів). Підсумковий тест виконується на 

останньому занятті; результат підсумкового тесту складає 10% підсумкової 

оцінки за дисципліну (10 балів / 5 балів). Письмові завдання виконуються 

здобувачем самостійно в позааудиторний час після вивчення відповідної теми на 

практичному занятті (4 письмові завдання за темами 2.2, 2.3, 2.4-2.5 та 2.6). 

Максимальна кількість балів за кожне письмове завдання – 5 (2,5); сума оцінок за 

4 письмові завдання складає 20% підсумкової оцінки за дисципліну (20 балів / 10 

балів). Реферативний огляд наукових джерел (Literature Review) за темою 

дослідження – письмова робота, яку здобувач виконує самостійно в поза-

аудиторний час і має здати викладачу на перевірку на передостанньому занятті. 

Максимальна кількість балів за реферативний огляд наукових джерел – 10 балів / 5 

балів; оцінка за нього складає 10% підсумкової оцінки за дисципліну (10 балів / 5 

балів). Обґрунтування складових власного дослідження (Research Proposal / 

Summary) також є письмовою роботою, яку здобувач виконує самостійно в поза-
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аудиторний час і має здати викладачу на перевірку на передостанньому занятті. 

Максимальна кількість балів за обґрунтування складових власного дослідження – 

10 балів / 5 балів; оцінка за нього складає 10% підсумкової оцінки за дисципліну (10 

балів / 5 балів). 

Здобувач, який успішно виконав програму дисципліни, отримавши мінімум 30 

балів за результатами семестрового оцінювання, допускається до складання 

підсумкового екзамену.  

Шкала відповідності оцінок 
 
 
 

За національною шкалою  За 100-бальною шкалою 

Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89 

Задовільно / Fair 60 – 74 

Незадовільно / Fail  0 – 59 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ   

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Кількість 

годин 

 

ТЕМИ для самостійної 

роботи 

Кількість 

годин 

1. English Academic Language 

(Загальні особливості 

англійського наукового 

тексту) 

1.1: Academic Vocabulary 

(Лексичні особливості 

англійського наукового 

тексту) 

2 

1.1: Common and Specific 
Academic Vocabulary. 
Academic Collocations. 
Latin Expressions. Word-
Building: Prefixes and 
Suffixes (Загальнонаукова 
та галузева наукова 
термінологія; сталі 
словосполучення; 
запозичення з латинської 
мови; префіксація і 
суфіксація) 

8 

1.2: Academic Grammar 

(Граматичні особливості 

англійського наукового 

тексту) 

2 

1.2: Articles with Proper 
Nouns. Irregular Noun 
Plural. Nominalization vs 
Verbalization. Relative and 
Participle Clauses. Noun-
Verb Agreement (Вживання 
артиклів з власними 
назвами; неправильні 
форми множини іменника; 
номіналізація та 
вербалізація; атрибутивні 
підрядні та 
дієприкметникові звороти; 
узгодження підмета з 
присудком) 

8 

2. English Academic Genres 

(Структура й 

функціонування наукових 

жанрів англійської мови) 

2.1: Academic Genres: an 

Overview. Organizing 

Academic Text (Огляд 

жанрів наукової англійської 

мови. Загальні принципи 

структурування наукового 

тексту) 

2 

2.1: Organizing Ideas into 
Sequences. Text Division 
and Paragraphing. Linking 
Strategies. Paraphrase. 
Recognizing Coherence in 
a Text (Основні 
принципи змістової 
організації тексту та 
його структурні 
складові; 
перефразування; 
зв’язність тексту) 

6 

2.2: Research Article. Structural 

Parts: Introduction (Жанр 

наукової статті: опис 

результатів 

експериментального 

дослідження. Структурні 

2 

2.2: References. In-Text 
Citations. Quotations. 
Avoiding Plagiarism.  
 

The Language Used to 
Identify the Research Field 
and Research Gap. The 
Language of Reporting 

6 
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складові. Вступ) (Різновиди посилань та 
правила їх оформлення з 
дотриманням принципів 
академічної доброчесності;  
лексичні та граматичні 
особливості 
формулювання 
проблематики 
дослідження та викладу 
історії вивчення питання) 

2.3: Research Article: Methods 

(Наукова стаття: Методи 

дослідження) 

2 

2.3: Describing States, 
Processes, and Products. 
Applying the Reality 
Principle to a Text. 

Describing Data: Numbers / 
Numerical Values 
(Лексичні та граматичні 
особливості опису 
процедур 
експериментального 
дослідження; фактор 
фонових знань адресата; 
особливості опису 
кількісних показників та 
інших цифрових даних) 

6 

2.4: Research Article: Results 

(Наукова стаття: Результати 

дослідження) 

2 

2.4: Describing Key Results 
and Relevant Findings. 
Organizing Information in 
Paragraphs: Topic Sentences 
and Supporting Sentences. 

Trends. Comparing, 
Contrasting, and Expressing 
a Degree. (Лексичні та 
граматичні особливості 
опису основних 
результатів дослідження; 
змістова структура 
параграфа: теза та 
аргументація; лексичні та 
граматичні особливості 
опису динаміки, ступеня 
вираження ознак і 
параметрів, порівняння та 
протиставлення) 

6 

2.5: Research Article: 
Discussion (Наукова 
стаття: інтерпретація 
результатів 
дослідження) 2 

2.5: Interpreting Results: 
Summarizing Key Results, 
Interpreting. Argumentative 
Verbs, Emotionally Charged 
Boosters. Hedging 
(Лексичні, граматичні та 
прагматичні особливості 
дискурсу інтерпретації та 
аргументації; принципи 
використання емотивної 

6 
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лексики та хеджування) 

2.6: Research Article: Abstract. 

Keywords (Наукова 

стаття: анотація. 

Ключові слова) 2 

2.5: The Functions of the 
Abstract. The Elements of an 
Abstract: Purpose, 
Introduction, Methods, 
Results, Conclusion.  

The Keywords (Функції та 
основні складові анотації; 
критерії відбору ключових 
слів) 

6 

 

 

*Реферативний огляд 
наукових джерел 
(Literature Review) за 
темою дослідження 

10 

 

 

*Обґрунтування 
складових власного 
дослідження (Research 
Proposal / Summary) 

10 

ВСЬОГО 16  72 

Примітки:
 *
 - письмові завдання для самостійного виконання. 

 

Загальний обсяг – 90 год., у тому числі: 

практичні заняття – 16 год.; 

консультації – 2 год.; 

самостійна робота – 72 год. 
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