




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. Загальні компетентності (ЗК) 

Розвинути: 

 ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

4.2. Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

 ФК02. Здатність до формування системного наукового світогляду сучасного 

природознавства професійної етики та загальнокультурного кругозору 

 ФК06. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для повного розуміння 

іншомовних фахових наукових текстів та обговорення власної наукової 

діяльності. 

 

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; 
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• 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 

особливості композиційних 

розділів наукової статті; 

Практичне 

заняття  

Самостійна 
робота 

Фронтальне 
опитування; 

завдання для CР; 
іспит 

6% 

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 природничу 
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 

Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

завдання для CР; 

тест (60%); іспит 

4% 
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професійно орієнтованого 
писемного мовлення; 

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 

екологічної 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% 

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% 
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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 

ПР08 Спілкуватися, у тому числі 

іноземною мовою, в діалоговому режимі 

з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в галузі екології, охорони 

довкілля та оптимізації 

природокористування. 

  + +   +  +   

ПР09 Доносити зрозуміло і недвозначно 

професійні знання, результати власних 

наукових досліджень, обґрунтування і 

висновки як у усній так і письмовій 
формі для різної аудиторії, як на 

національному так і на міжнародному 

рівні. 

+ + +    +  + +  

ПР10 Застосовувати сучасні технології 

(у т.ч. інформаційні) у науковій та 

науково-педагогічній і еколого-

просвітницькій діяльності. 

+ + + + + + + +  + + 

ПР12 Реалізувати право інтелектуальної 

власності на результати наукової і 

науково-технічної діяльності. 

+ + + + + + +  + + + 

 

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) 

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.  
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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-

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.  

 

 



6 

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 

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 
(Різновиди посилань та правила 
їх оформлення з дотриманням 

6 



8 

дослідження. 

Структурні складові. 

Вступ) 

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 лексики 
та хеджування) 

6 

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 

10 



9 

Review) за темою дослідження 

 
 

*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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