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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

    Курс «English Academic Writing» є курс за вибором та розроблений з метою 

формування у аспірантів навичок академічного письма англійською мовою для 

якісного висвітлення результатів наукового дослідження, ведення ділового 

листування. Реформування вищої освіти передбачає створення структурованих 

програм підготовки аспірантів, націлених на розвиток компетенцій, в тому числі 

письмових навичок. Водночас, обов’язковим для аспірантів є виступи на 

міжнародних конференціях і публікації статей у міжнародних рецензованих 

журналах (peer reviewed journals). Даний курс надає можливість підготовити 

молодого науковця до співпраці в рамках спільних програм і академічної 

мобільності (зокрема, спільні публікації, конференції, стажування). 

   Дана програма є частиною освітньої програми підготовки докторів 

філософії в рамках професійної спеціалізації  і розрахована на 1 кредит (ЄКТС), 

який закінчується заліком. 

                                                    

 

 

ЗМІСТ КУРСУ “ ENGLISH ACADEMIC WRITING ” 

Метою даного курсу є оволодіння універсальними навичками письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження англійською мовою в 

наукових статтях, анотаціях; ознайомлення з основними особливостями 

риторики, стилістики та жанрової організації сучасного англомовного наукового 

стилю; вироблення стратегії опанування науковим письмом як видом 

комплексної діяльності. 

 

Аспіранти повинні: 

 володіти навичками академічного письма; 

 знати структуру наукової статті; 

 уміти логічно поєднувати розділи наукової статті;  

 володіти науковою стилістикою письма; 

 знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і 

закономірності наукового стилю письма; 

 володіти методикою посилання та цитування.  

 

 

 

 



 

Тематичний план занять 

Назви тем Кількість годин 

1. Англійський академічний писемний стиль.  

The purpose of academic writing. Common types of academic 

writing. The features of academic writing. Components of 

academic style. 

2 

2. Важливі риси та елементи академічного тексту: 

заголовок, розподіл на розділи. 

Some other common text features. Simple and complex 

sentences. Writing in paragraphs. Paragraph structure. 

Development of ideas. Linking paragraphs together. 

2 

3. Аргументація вибору теми наукової роботи. 

Problems and solutions. Structure. Vocabulary. 
2 

4. Використання словосполучень та мовленнєвих 

конструкцій для аргументації. 

Reference words. Preventing confusion. Comparison 

structures. Forms of comparison. Using superlatives. 

2 

5. Матеріали і методи. 

Case studies. Using examples. Phrases to introduce examples. 

Restatement.  

2 

6. Результати та їх обговорення. 

Fact and opinion. Assessing internet sources critically.  
2 

7.  Написання анотації. 

The format of long and short writing tasks. Note-making 

methods. Finding key points. Finding relevant points. Effective 

note-making. 

2 

8.  Цитування, перефразування  та плагіат. 

What is plagiarism? Acknowledging sources. Degrees of 

plagiarism. Avoiding plagiarism by summarising and 

paraphrasing. Avoiding plagiarism by developing good study 

habits. The elements of effective paraphrasing. Techniques for 

paraphrasing. 

2 

9. Написання рефератів та рецензій. 

The planning process. Analysing essay titles. Brainstorming. 

Essay length. Outlines. Avoiding repetition and redundancy. 

Varying sentence length. The format of long and short writing 

tasks.  

 

2 



 

Індивідуальні завдання 

Робота з літературою, інформаційними ресурсами. Написання реферату, 

доповідь на засіданнях наукових конференцій. 

 

Методи навчання 

Практичні заняття, підсумкові заняття, керівництво НДРС. 

 

Методи контролю 

Поточний контроль, підсумковий контроль. 

 

Система оцінювання – оцінювання навчальної діяльності аспіранта 

здійснюється відповідно до вимог навчальної програми та інструкції про системи 

оцінювання навчальної діяльності. 

 

13. Методичне забезпечення 

Методичні розробки для аспірантів з практичних занять 

Навчальне обладнання, технічні засоби навчання. Інтернет. Використання 

відео- та фототеки. 

     Комп'ютери. 

 

 

 

10. Використання абревіатури. 

Types of abbreviation. Some common abbreviations. 

Abbreviations in writing. 

2 

11. Ділове листування. 

Format of letters and emails.  
2 

12. Правила оформлення бібліографії. 

Using reading lists. Using library catalogues. Using library 

websites to search electronic resources. 

2 

13. Висновки. 

The language of numbers. Percentages. Simplification. Further 

numerical phrases. Critical thinking. 

2 

14. Виконання індивідуального завдання з написання 

короткого наукового опису результатів власного 

дослідження. 

2 

15. Підсумкове заняття. 2 

Всього: 30 



Рекомендована література 

Базова: 

 

1. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 

Bailey, Stephen, 1947– Academic writing for international studies of business / 

Stephen Bailey. – 1st ed. – 2003 

2. Bailey, Stephen, 1947 – Academic writing for international studies of business 

/ Stephen Bailey. – 2nd ed. – 2006 

3. Eric H. Glendinning, Ron Howard – Professional English in Use. Medicine. – 

Cambridge University Press. – 2007 – 175 p. 

4. Киселева М.В., Погосян В.А. – Заполнение деловых бумаг на 

английском языке. – Спб.: Питер, 2014. – 144с.: ил. 

5. Т.В.Яхонтова. Основи англомовного наукового письма \ Навчальний 

посібник для студентів, аспірантів і науковців – видання друге – Львів – 2003. 

 

Допоміжна: 

 

1. Michael McCarthy, Felicity O`Dell – Academic Vocabularly in Use. 

Cambridge University Press. 

2. Murphy R. English Grammar in Use. - Cambridge University Press, 

2004. – 379 p. 

3.       Пазюк Л. К. Граматика англійської мови. – Київ. – 2002 
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