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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Останнім часом спостерігається процес інтегрування наукового знання з різних 

галузей і, як наслідок, стрімке збільшення обсягу актуальної наукової інформації, 

ефективний обмін якою відбувається лише за умови правильного використання різних 

засобів мови. Зазнає перманентного розвитку і науковий стиль викладу, вивчення якого 

набуває усе більшої значущості. З огляду на це, науковець повинен володіти мовними 

засобами для вираження свого професійного досвіду. 

У методиці навчання наукового писемного мовлення є окремі напрацювання: 

досліджено деякі питання навчання наукового писемного мовлення студентів як 

немовних (інженерного профілю, технічних, гуманітарних, педагогічних, економічних, 

медичних, військових, математичних) спеціальностей (Л. Алексєєва, І. Богомолова, 

О. Галанова, Г. Дзіман, Л. Дунаєва, О. Зеленова, Н. Колесникова, О. Колмакова, 

Ю. Комарова, Л. Константинова, К. Кубачева, Г. Левіна, Т. Рибіна, В. Свиридюк, 

Г. Сергєєва, Л. Федорова, С. Циренова), так і мовних спеціальностей (Е. Васильєва). 

У лінгвометодиці сформувалася тенденція у навчанні писемного мовлення у 

межах конкретних жанрів. Предметом спеціального дослідження була методика 

навчання таких жанрів наукових писемних текстів, як анотація (О. Тимошенко), 

проблемно-тематичне повідомлення (Е. Васильєва), наукова доповідь (Ю. Колмакова), 

експозитарне есе (А. Мартинова), наукова рецензія (О. Ніколаєв, Р. Мартинова), 

вторинні наукові тексти (зокрема конспект, реферат, резюме) (Л. Константинова), 

реферування (Н. Колесникова, В. Свиридюк), лекція, доповідь, стаття, рецензія 

(І. Уварова), наукова стаття, наукова доповідь, анотація та рецензія (Г. Дзіман), стаття 

(О. Анікіна, А. Чеканова). 

Як показав аналіз наукових праць, проблема навчання наукового писемного 

мовлення майбутніх фізиків та астрономів не була предметом спеціального наукового 

дослідження. Попри суттєві здобутки в методиці навчання наукового писемного 

мовлення студентів ВНЗ, досі не стала предметом спеціального наукового дослідження 

така важлива проблема, як формування стилістичної унормованості наукового 

писемного мовлення (хоча чимало вчених неодноразово торкалися її окремих аспектів). 

Окрім цього, навчання наукового писемного мовлення здійснювалося переважно 

абстраговано від умов реального наукового середовища, хоча давно назріла потреба 

інтегрувати навчання означеного виду мовленнєвої діяльності з науково-дослідницькою 

роботою студентів, із написанням магістерських робіт та з перспективою виходу в 

реальний міжнародний англомовний науковий простір у форматі публікації наукової 

статті з анотацією або (та) наукових тез. Метод проектів не застосовувався раніше до 

навчання наукового писемного мовлення, хоча процес написання наукової праці за 

своєю сутністю є масштабним дослідницьким проектом. З таких міркувань, наше 

дослідження присвячено розв’язанню саме цих завдань. 

Отже, потреба у фахівцях природничих спеціальностей (зокрема фізиках та 

астрономах) із високим рівнем іншомовної мовленнєвої компетентності в науковому 

писемному мовленні, здатних інтегруватися в науковий світовий простір, обмінюватися 

результатами наукової діяльності, а також брак досліджень проблеми навчання 

студентів природничих спеціальностей стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення зумовлюють актуальність дисертаційного дослідження та вибір 

теми. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний 

реєстраційний номер 11 БФ 044-01 від 01. 01. 2011 року). Тему дисертації затверджено 

Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 1 від 28. 08. 2015 року) та узгоджено в Раді з координації 

наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 6 від 

29. 09. 2015 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці методики навчання майбутніх фахівців природничих 

спеціальностей, зокрема фізиків та астрономів, стилістично унормованого наукового 

писемного англійського мовлення в умовах магістратури. 

Зазначена мета передбачає виконання таких завдань: 

- розкрити сутність поняття «стилістична норма», визначити жанрово-структурні 

та лінгвостилістичні характеристики наукових текстів; 

- визначити психолінгвістичні та методичні засади навчання наукового 

писемного мовлення; 

- конкретизувати цілі та зміст навчання стилістично унормованого наукового 

писемного мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури; 

- дослідити труднощі навчання наукового писемного англійського мовлення 

студентів магістратури природничих факультетів, зокрема майбутніх фізиків; 

- здійснити відбір мовного та мовленнєвого матеріалу для навчання майбутніх 

фізиків стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення; 

- розробити підсистему вправ та модель процесу навчання стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах 

магістратури; 

- експериментально перевірити ефективність авторської методики та укласти 

методичні рекомендації щодо навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення студентів магістратури природничих спеціальностей. 

Об’єкт дослідження – процес навчання англійської мови майбутніх фізиків в 

умовах магістратури вищих навчальних закладів освіти України. 

Предмет дослідження – методика навчання стилістично унормованого наукового 

писемного мовлення студентів магістратури природничих спеціальностей, зокрема 

фізиків та астрономів. 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури 

відбуватиметься ефективно, якщо цей процес здійснюватиметься у чотири етапи: 1) 

орієнтаційний, 2) дотекстовий, 3) текстово-трансформаційний, 4) текстово-проектний, 

які реалізуються за допомогою підсистеми спеціально розроблених вправ та завдань. 

Методи дослідження. Для виявлення та обґрунтування особливостей формування 

умінь стилістично унормованого наукового писемного мовлення студентів магістратури 

у роботі було використано теоретичні методи дослідження – аналізу, узагальнення та 

систематизації психолінгвістичних, педагогічних, лінгвістичних і методичних 

наукових праць та навчально-методичних джерел з досліджуваної проблематики. Для 
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розроблення моделі процесу навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення студентів магістратури застосовано метод моделювання. Для 

перевірки ефективності авторської методики використано метод педагогічного 

експерименту, а також статистичні методи Крускала Уолліса та Манна Уїтні – для 

якісного й кількісного аналізу отриманих експериментальних даних. 

Експериментальною базою дослідження став Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Загальна кількість студентів, які взяли участь в 

експерименті, становила 70 осіб. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Компетентність в науковому писемному мовленні потребує розвитку 

інтерпретаційних, організаційно-прогностичних, лінгвостилістичних, стратегічно-

прагматичних, жанрово-композиційних, соціокультурних, текстово-продуктивних, 

тактичних умінь. 

2. Стилістична норма – відповідність тексту за тематичними, структурно-

композиційними, лінгвостилістичними (лексико-стилістичними, стилістично-

фразеологічними, морфолого-стилістичними, стилістично-синтаксичними), текстуально-

стилістичними, прагматичними (комунікативно-стилістичними) характеристиками 

стандарту, що склався в певній культурі та субкультурі і є нині суспільно прийнятним. 

3. До складу фахової компетентності студентів магістратури природничих 

спеціальностей має входити стилістично унормоване наукове мовлення в жанрах 

академічного есе, тез доповіді для наукової конференції, наукової статті, анотації до 

статті, науково-дослідницького проекту. Наукова стаття є домінувальним жанром 

наукового стилю мовлення. Студенти магістратури повинні навчитися писати власне-

наукові та історико-наукові оглядові статті, складати до них описові та реферативні 

анотації, писати первинні і вторинні наукові тези трьох видів: «постановка проблеми», 

«результати дослідження», «нова методика роботи». 

4. Одиницями відбору мовного та мовленнєвого матеріалу для продукування 

наукового мовлення є слово, фразеологізм, кліше, граматична конструкція, текст і 

композиційний фрагмент тексту. Критеріями відбору лексичного матеріалу визначено 

тематичний критерій, критерії сполучуваності, стилістичної унормованості, словотвірної 

цінності, подібності лексичних одиниць в іноземній та рідній мовах, багатозначності, 

частотності. Критеріями відбору граматичного матеріалу є критерії стабільності, 

зразковості, зіставлення та стилістичної унормованості. Відбір текстів та композиційних 

фрагментів тексту здійснюється на основі критеріїв автентичності, повноти й 

систематичності представлення літератури майбутньому читачеві, інформаційної 

цінності, новизни, відповідності прагматикону студентів, тематичної цілісності, 

стилістичної унормованості. 

5. Навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського 

мовлення ефективне, якщо воно відбувається у чотири етапи: 1-й – орієнтаційний 

(формування знань про стилістичні норми наукових текстів), 2-й – дотекстовий 

(формування навичок вживання у науковому мовленні стилістично унормованих 

мовленнєвих одиниць), 3-й – текстово-трансформаційний (формування умінь 

моделювати стилістично унормовані наукові тексти вказаних жанрів із готового 

текстового матеріалу), 4-й – текстово-проектний (формування умінь написання 

стилістично унормованих наукових текстів таких жанрів із використанням методу 
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проектів і відповідної підсистеми вправ та завдань). 

6. Основними критеріями оцінки стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення є критерій змістово-смислової адекватності, критерій 

композиційно-структурної організованості, критерій лінгвостильової відповідності, 

критерій прагматичної відповідності, критерій стислості. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше науково обґрунтовано 

й розроблено методику навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури, яку інтегровано з 

науково-дослідницькою працею студентів магістратури, з написанням магістерських 

робіт та з перспективою виходу в реальний міжнародний англомовний науковий простір 

у форматі публікації наукової статті з анотацією або / та наукових тез; конкретизовано 

труднощі навчання наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків; 

удосконалено зміст навчання наукового писемного англійського мовлення студентів 

магістратури; подальшого розвитку набула методика навчання студентів вищих 

навчальних закладів України академічного мовлення. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження виявляється у 

розробці підсистеми вправ та здійсненні відбору мовного та мовленнєвого матеріалу для 

навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури; розробці методичних рекомендацій щодо 

упровадження методики навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення студентів магістратури; в укладенні методичних рекомендацій 

для навчання студентів магістратури природничих факультетів стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення (Патієвич О. В. Методичні 

рекомендації «Write it up. Sciences» для аудиторної та самостійної роботи студентів І та 

ІІ курсів магістратури природничих спеціальностей (на матеріалі оригінальної 

англомовної літератури) / О. В. Патієвич. – Львів : Видавничий центр «Арал», 2015. – 

116 с.). Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані для написання 

підручників та навчальних посібників з англійської мови для студентів магістратури 

природничих спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також підручників та 

навчальних посібників із методики навчання іноземних мов. 

Упровадження результатів дослідження: основні положення й висновки 

дисертації упроваджено у навчальний процес Львівського національного університету 

імені Івана Франка (акт № 6658 від 12. 11. 2015 р.); Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка (акт № 1450-33 / 03 від 16. 11. 2015 р.), 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (акт № 11 від 

15. 09. 2015 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи оприлюднено 

на чотирьох міжнародних науково-практичних конференціях: «Інтелектуальна та 

емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої 

школи» (Київ: НАУ, 2015), «Pedagogika. Dyskusje o wspołczesnej nauki» (Варшава, 2015), 

«Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspołczesnej nauki» 

(Познань, 2015), «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (Хмельницький, 2015) 

і на двох всеукраїнських конференціях: V Всеукраїнській науково-практичній заочній 

конференції «Педагогічні інновації у фаховій освіті» (Ужгород: УжНУ, 2014) та VІ 
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Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції «Педагогічні інновації у 

фаховій освіті» (Ужгород: УжНУ, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено в 12 працях, з-поміж них – одне методичне видання, чотири – у фахових 

виданнях, затверджених МОН України, одне – в зарубіжному виданні (Російська 

Федерація); шість публікацій – в інших виданнях. Усі публікації одноосібні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

276 сторінок. Основний текст дисертації викладено на 208 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 256 найменувань, у тому числі 54 іноземними мовами. 

Дисертацію ілюстровано 8 таблицями, 2 рисунками та 12 додатками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної проблеми, 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито наукову 

новизну та практичне значення, зроблено висновки про упровадження й апробацію 

результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах 

магістратури» схарактеризовано навчання наукового писемного мовлення як предмет 

лінгвометодичних досліджень; окреслено поняття стилістичної норми в сучасному 

науковому лінгвістичному дискурсі; проаналізовано жанрово-структурні та 

лінгвостилістичні характеристики наукових текстів, визначено психолінгвістичні та 

методичні засади навчання наукового писемного мовлення.  

Зміст навчання наукового мовлення студентів магістратури природничих 

факультетів вищих навчальних закладів освіти регламентовано навчальними 

програмами із дисципліни «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» і відповідає 

рівням В2 – С1 за «Загальноєвропейськими рекомендаціями». Практичною метою 

навчання іноземної мови є формування умінь користуватися мовою у різних навчальних, 

наукових та фахових комунікативних ситуаціях; одиницею навчання писемного 

мовлення є автентичний текст-зразок, текст-дискурс. 

Аналіз навчальних програм з англійської мови дав можливість встановити, що 

студенти повинні навчитися складати письмові тексти таких жанрів: академічні есе, тези 

доповіді для наукової конференції, наукові статті, анотації до статей, науково-

дослідницькі проекти, – що передбачає оволодіння інтерпретаційними, організаційно-

прогностичними, лінгвостилістичними, стратегічно-прагматичними, жанрово-

композиційними, соціокультурними, текстово-продуктивними і тактичними уміннями. 

Охарактеризовано поняття «стилістична норма» в такій редакції: стилістична 

норма – відповідність тексту за тематичними (відповідність змісту інформації, 

проблематики тексту стилю її викладу), структурно-композиційними (наявність усіх 

композиційних елементів тексту відповідно до його стилю, жанру), лінгвостилістичними 

(лексико-стилістичними (відповідність слововживання нормам певного стилю (зокрема 

наукового)), стилістично-фразеологічними (відповідність вживання фразеологічних 

одиниць нормам певного стилю (зокрема наукового)), морфолого-стилістичними 

(вживання морфологічних елементів, характерних для наукового стилю мовлення), 
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стилістично-синтаксичними (відповідність синтаксичних конструкцій науковому стилю 

мовлення) та текстуально-стилістичними (відсутність проникнення фрагментів тексту, 

які належать до якогось іншого стилю)), прагматичними (комунікативно-стилістичними) 

(адекватність / неадекватність змісту тексту комунікативному наміру автора, оцінка 

ступеня логічності, абстрагованості, об’єктивності, точності, нейтральної емоційності, 

експліцитності) характеристиками стандарту, що склався в певній культурі та 

субкультурі і є нині суспільно прийнятним. Стилістична норма передбачає уникнення не 

лише тематичних, структурно-композиційних, лінгвостилістичних та прагматичних 

елементів інших стилів, але й потрапляння до тексту елементів інших літературних 

жанрів. 

Встановлено, що метою наукового повідомлення є процес репрезентації нового 

знання про предмети, явища, їхні властивості й якості, що зумовлюється 

комунікативними канонами наукового спілкування. Основними рисами наукового 

дискурсу є абстрагованість, логічність, об’єктивність, точність, ясність, стислість, 

нейтральна емоційність, насиченість фактичною інформацією, безпідтекстність, 

обґрунтованість, достатність. Важливими структурними компонентами наукового тексту 

є інтертекст та прецедентні феномени. 

Наукова стаття є домінувальним жанром наукового стилю мовлення (А. Іспірян, 

Є. Троянська). Завдання наукової статті полягає в постановці та розв’язанні однієї 

наукової проблеми, яка має середній обсяг, конвенційну структуру, систему посилань і 

вихідні дані (Е. Попова). Аналіз наукової літератури, а також практика читання 

іншомовних наукових статей дали можливість констатувати наявність у них трьох 

прошарків: універсального, національно-специфічного, видавничо-специфічного, 

володіння якими здатне забезпечити інтегрування молодого фахівця в науковий простір 

англомовного соціуму. 

Обґрунтовано, що фаховий рівень студентів магістратури природничих 

факультетів дає можливість їм писати лише власне-наукові й історико-наукові оглядові 

статті.  

Визначено, що анотація – це гранично стисла характеристика першоджерела, що 

має суто інформаційне значення (Н. Валєєва). Студенти магістратури повинні навчитися 

складати описові та реферативні анотації, які домінують у наукових статтях, опанувати 

їхні структурно-композиційні, лінгвостилістичні характеристики. 

Наукові тези – це вид письмового повідомлення; коротко сформульовані основні 

положення доповіді, лекції, повідомлення тощо (Е. Азімов). Обґрунтовано, що студенти 

магістратури повинні оволодіти уміннями писати первинні і вторинні наукові тези трьох 

видів: «постановка проблеми», «результати дослідження», «нова методика роботи», 

володіти жанрово-структурними та лінгвостилістичними особливостями тез заявлених 

типів. 

Обґрунтовано, що навчання наукового писемного мовлення майбутніх фізиків в 

умовах магістратури здійснюється на засадах інтегративного, та комунікативного 

підходів. Основними методами навчання студентів наукового писемного мовлення на 

засадах інтегративного підходу визначено такі методи: реферування, проекту, дискусії 

проблемного характеру, використання інформаційних технологій. Ці методи 

ґрунтуються на принципах культуровідповідності, креативності, орієнтації на 

саморозвиток і самоосвіту, самоактуалізації особистості. 
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Комунікативний підхід полягає в тому, що навчання іноземної мови повинно мати 

загальну комунікативну орієнтацію, спрямовану на кінцевий результат – комунікацію. 

Комунікативний підхід реалізується за допомогою комунікативного методу, який 

ґрунтується на тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування, а також на 

низці принципів: комунікативності, ситуативності, функціональності, автентичності, 

диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої 

діяльності, урахування рідної мови, ситуативно-тематичної організації навчального 

матеріалу, стилістичної диференціації, свідомості, активності, наочності, науковості. 

Встановлено, що написання наукової статті з анотацією та тезами до неї можна 

кваліфікувати як дослідницький, міжпредметний (із використанням знань різних 

дисциплін), із відкритою координацією (викладач ненав’язливо спрямовує роботу 

учасників проекту, організовуючи в разі потреби окремі етапи проекту, діяльність 

окремих його учасників), особистісний (проект наукової статті виконується в рамках 

магістерського дослідження одним студентом), зрідка парний, середньої тривалості 

(триває кілька тижнів) проект. 

У другому розділі «Методика навчання стилістично унормованого наукового 

писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури» 

визначено цілі та зміст навчання наукового писемного англійського мовлення майбутніх 

фізиків в умовах магістратури; окреслено труднощі навчання наукового писемного 

англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури; здійснено відбір 

мовного та мовленнєвого матеріалу для навчання наукового  писемного англійського 

мовлення майбутніх фізиків; розроблено підсистему вправ для навчання стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків; створено 

модель процесу навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського 

мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури. 

Встановлено, що навчання наукового писемного мовлення має предметні, логіко-

формальні та мовні труднощі, які спричинені: 1) браком або недостатньою 

сформованістю певних знань та умінь, 2) інтерферувальним впливом рідної мови, 3) 

міжстильовим взаємозмішанням, тобто використанням лінгвостилістичних елементів 

інших стилів під час написання наукових текстів. 

Визначено, що одиницями добору мовного та мовленнєвого матеріалу для 

продукування наукового мовлення є слово, фразеологізм, кліше, граматична 

конструкція. Одиницями відбору для реципіювання наукового мовлення є текст та 

композиційний фрагмент тексту. 

Обґрунтовано, що основними критеріями відбору лексичного матеріалу є 

тематичний критерій, критерії сполучуваності, стилістичної унормованості, словотвірної 

цінності, стройової здатності, подібності лексичних одиниць в іноземній та рідній мовах, 

багатозначності, частотності. Основними критеріями відбору граматичного матеріалу є 

критерій стабільності, зразковості, зіставлення та стилістичної унормованості. Відбір 

текстів та композиційних фрагментів тексту здійснюється на основі критеріїв 

автентичності, повноти й систематичності представлення літератури майбутньому 

читачеві, інформаційної цінності, новизни, відповідності прагматикону студентів, 

тематичної цілісності, стилістичної унормованості.  

Авторська методика навчання майбутніх фізиків в умовах магістратури 

стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення реалізується в 
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чотири етапи: 1-й – орієнтаційний, 2-й – дотекстовий, 3-й – текстово-трансформаційний, 

4-й – текстово-проектний. 

Метою 1-го, орієнтаційного, етапу визначено формування знань про стилістичні 

норми наукових текстів (наукової статті, наукових тез, анотації). Для цього розроблено 

чотири групи вправ. 

І група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

загальностильових характеристик наукових текстів. 

ІІ група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

жанрово-специфічних характеристик наукових текстів. 

ІІІ група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

міжстильових характеристик текстів: вправи на порівняння структурно-композиційних, 

лінгвостилістичних та прагматичних характеристик наукового та науково-популярного 

текстів. 

IV група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

піджанрово-специфічних характеристик наукових текстів: на читання та визначення 

структурно-композиційних і лінгвостилістичних особливостей власне-наукових та 

історико-наукових оглядових статей, описових і реферативних анотацій, наукових тез 

трьох видів: «постановка проблеми», «результати дослідження», «нова методика 

роботи». 

Приклад вправ орієнтаційного етапу навчання. 

Приклад 1. Мета вправи: формування знань про основні характеристики 

наукових текстів, умінь визначати ці характеристики (абстрагованість, аргументованість, 

логічність, об’єктивність тощо) диференційовано. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання та визначення загальностильових характеристик 

наукових текстів. 

Спосіб виконання: індивідуальний або в міні-групах, усно. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), усний, викладача. 

Instruction: Read the scientific research article fragment. Define all necessary stylistic 

issues entailing the theme and the problems inherent for academic style and genre 

specifications. Think of a title for the article fragment. 

Ali S. T. Geodetic measurements and numerical models of rifting in Northern Iceland for 

1993–2008 / S. T. Ali, K. L. Feigl, B. B. Carr, T. Masterlarkand F. Sigmundsson // Geophysical 

Journal International. – 2014. – N196. – P.1267–1280. 

Приклад 2. Мета вправи: формування знань про жанрово-стилістичні 

характеристики наукових текстів, умінь визначати стилістичні особливості наукових і 

ненаукових текстів. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання та порівняння структурно-композиційних, 

лінгвостилістичних та прагматичних особливостей наукової та науково-популярної 

статті. 

Спосіб виконання: індивідуально, усно. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), усний, викладача. 
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Instruction: Read the two following articles. Define which of them belongs to scientific 

style and which to popular science. Compare structural, linguistic and stylistic as well as 

pragmatic characteristics of the both. 

Стаття 1. Retrieved from: Higgsboson//https://wikis.utexas.edu/display/utatlas/Higgs

+boson+FAQ. 
Стаття 2. Retrieved from: Branco G. C. Higgs decays in the type II 2HDM / 

G. C. Branco // Theory and phenomenology of two-Higgs-doublet models. – Lisbon, Portugal, 

2011. 

Метою 2-го, дотекстового, етапу визначаємо формування навичок вживання в 

науковому мовленні стилістично унормованих мовленнєвих одиниць шляхом: а) 

виконання некомунікативних лексичних вправ; б) некомунікативних граматичних вправ; 

в) виконання трансформаційних та коректурних мовних вправ на моделювання речень, 

які за лексичними та граматичними ознаками відповідають нормам наукового стилю. 

І група – некомунікативні лексичні вправи на вживання: а) лексичних та б) 

фразеологічних одиниць, релевантних науковому стилю. 

ІІ група – некомунікативні граматичні вправи на вживання граматичних одиниць, 

релевантних науковому стилю. 

ІІІ група – некомунікативні вправи на вживання виразів, які використовуються 

під час написання наукового тексту (наприклад, в ситуації повідомлення теми, 

визначення цілей). 

IV група – трансформаційні та коректурні умовно-комунікативні вправи на 

моделювання речень, які за лексичними та граматичними ознаками відповідають 

нормам наукового стилю. 

Приклад вправ дотекстового етапу навчання. 

Приклад 3. Мета вправи: розширення знань фразеологічних сполук, властивих 

різним композиційним елементам наукового тексту. 

Тип вправи: некомунікативна лексична одномовна. 

Вид вправи: вправа на вживання виразів, які використовуються у різних 

композиційних елементах наукового тексту (наприклад, визначення цілей дослідження). 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), усний, викладача. 

Instruction: Continue the given sentences reporting your research aim. 

The aim of the study (research) is to test.., the chief purpose of the investigation was to 

establish.., the main task of the experiments has been to measure.., the primary aim of the paper 

(discussion) was to describe.., the object of the experiment (technique) was to explain… 

Приклад 4. Мета вправи: формування навичок вживання граматичних 

конструкцій, які відповідають нормам наукового стилю. 

Тип вправи: некомунікативна граматична одномовна. 

Вид вправи: вправа на трансформацію граматичних конструкцій відповідно до 

наукового стилю мовлення. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), усний, викладача. 

Instruction: Define which of the below given sentences belong to the scientific style 

according to their grammar peculiarities. Transform those which do not in the way it could 
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correspond to the requirements of scientific style according to its lexical and grammar 

peculiarities. 

a) The technique is best suited in evaluating (when evaluating) high speeds. 

b) The instrument serves to form the image of a given object.  

c) Use this device for power conversion.  

d) The peculiarity of the method is its high sensitivity.  

e) Тhis method is special in that it has a high sensitivity. 

f) Particular (special) attention is given to the energy law.  

g) The law of conservation of energy requires special attention.  

h) Calculations indicate that oscillations at frequencies as high as 3000 mc may be 

possible.  

i) The calculations showed that oscillations can occur at frequencies up to 3000 mc.  

j) The value is derived theoretically (in a theoretical way). 

Приклад 5. Мета вправи: формування умінь визначати вирази, вживання яких 

залежить від жанру наукового тексту. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексична одномовна. 

Вид вправи: вправа на диференціацію мовленнєвих виразів залежно від жанру 

наукового тексту. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), письмовий, викладача. 

Instruction: Define which phrases are used for: а) scientific article; b) a scientific 

article abstract. 

The paper studies seme physiological effects. The paper describes / discusses new 

methods. The device can produce high acceleration. We discuss an inverse source formulation 

aimed at focusing wave energy produced by ground surface sources to target subsurface 

poroelastic formations. We can plot a diagram. A test system is described which is capable of 

varying and controlling a wide range of test variables. The method allows (permits, enables) 

(us) to measure high temperatures. 

Мета 3-го, текстово-трансформаційного, етапу полягає у формуванні умінь 

моделювати стилістично унормовані наукові тексти вказаних жанрів із готового 

текстового матеріалу. Текстово-трансформаційний етап реалізується за допомогою 

трьох груп комунікативно-стилістичних вправ, спрямованих на формування умінь 

моделювати стилістично унормовані наукові тексти вказаних жанрів з готового 

текстового матеріалу.  

І група – трансформаційні комунікативно-стилістичні вправи на формування 

логічності викладу, аргументованості, наявності формату наукової дискусії, нейтральної 

емоційності тексту, абстрагованості та об’єктивності викладу інформації; на 

використання способів та ситуацій уведення інтертекстуального матеріалу. 

ІІ група – підстановчі та трансформаційні вправи на вживання речень-скрепів, 

слів, які служать для вираження пояснення, конкретизації, аргументації тощо. 

ІІІ група – трансформаційні вправи на переформатування фрагментів тексту, які 

належать до іншого стилю, зокрема науково-популярного, в наукові: мовленнєві 

текстуально-стилістичні та комунікативно-стилістичні вправи. 

Приклад вправ текстово-трансформаційного етапу навчання. 
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Приклад 6. Мета вправи: формування умінь вводити інтертекстуальний матеріал 

у наукову статтю. 

Тип вправи: комунікативна трансформаційна одномовна. 

Вид вправи: вправа на трансформування тексту в науковий шляхом введення у 

нього інтертекстуального матеріалу. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), письмовий, викладача. 

Instruction: Transform the text inserting the intertextual material into it. 

The Northern Volcanic Zone (NVZ) in Iceland accommodates 18.2 ± 0.4mmyr −1 of 

spreading at the divergent boundary separating the North American and Eurasian plates 

(DeMets et al. 2010). It extends from the Tjornes Fracture Zone (TFZ) in the north to the 

Vatnajokull ice cap in central Iceland, and contains several north-northeast trending volcanic 

rift systems each composed of a central volcano and an associated fissure swarm, as shown in 

Fig. 1. Episodic rifting at these volcanoes, fed by deep sources, leads to the creation of new 

crust (Buck et al. 2006). In the last 300yr, three major rifting episodes have occurred within the 

NVZ, two at Krafla and one at Askja (Einarsson 2008). 

Приклад 7. Мета вправи: формування умінь вживання лексичних одиниць, для 

вираження пояснень, припущень, аргументації, обґрунтованості, підбиття підсумків 

дослідження, релевантних науковому стилю. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексична одномовна. 

Вид вправи: вправа на підстановку слів, які слугують для вираження пояснення, 

конкретизації, аргументації, обґрунтованості, підбиття підсумків дослідження і 

відповідають науковому стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), письмовий, викладача. 

Instruction: Rewrite the following text inserting into the gaps linking words expressing 

explanation, definition, argumentation, justification and those summarizing the research issues 

corresponding to the scientific style: 

in summary, it was concluded, our experience suggests, 

the validity of, there is strong evidence, we discuss an 

[…], what exactly happened in 1580 on the shores of the eastern English Channel 

remains unclear, some of the historical reports being unverifiably imprecise, inaccurate or both. 

[…], what exactly happened in 1580 on the shores of the eastern English Channel 

remains unclear, some of the historical reports being unverifiably imprecise, inaccurate or both. 

[…] that the  p-type conduction resulted in a decrease in concentration. 

[…] that santblasting should be a preferred surface treatment. 

[…] these approximations is discussed at a qualitative level. 

[…] that ordinary deformation  results from the motion of dislocations. 

[…] inverse source formulation aimed at focusing wave energy produced by ground 

surface sources to target subsurface poroelastic formations. 

Метою 4-го, текстово-проектного, етапу визначаємо формування умінь 

написання стилістично унормованих наукових текстів таких жанрів із 

використанням методу проекту; умінь організовувати роботу з написання наукових 

текстів.  
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Четвертий, текстово-проектний, етап передбачає написання текстів власне-

наукових та історико-наукових оглядових статей, описових та реферативних анотацій, 

наукових тез трьох видів: «постановка проблеми», «результати дослідження», «нова 

методика роботи» з використанням проектної методики. 

Написання наукової статті з анотацією та тезами до неї можна кваліфікувати як 

дослідницький, міжпредметний (з використанням знань різних дисциплін), з відкритою 

координацією (викладач ненав’язливо спрямовує роботу учасників проекту, 

організовуючи в разі потреби окремі етапи проекту, діяльність окремих його учасників), 

особистісний (проект наукової статті виконує у рамках магістерського дослідження один 

студент, проте написання навчальної статті з анотацією та тезами до неї здійснюється у 

міні-групах), середньої тривалості (триває кілька тижнів) проект.  

Підготовку проекту здійснюємо в кілька етапів: 

На І етапі відбувається підготовча робота до написання статей, яка, на нашу 

думку, має складатися з двох частин: 1) планування процесу написання статті; 2) зняття 

предметних труднощів.  

Приклад 8. Мета завдання: розширення інформаційного поля магістранта, 

формування фахових знань, формування умінь аналізувати наукові джерела, вибору 

найбільш важливої інформації; умінь реферувати наукові джерела. 

Спосіб виконання: у міні-групах, письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), усний, взаємоконтроль, контроль 

викладача. 

Instruction: Make a list of scientific literature concerning your research problem. 

Define which of the literature sources are of the primary importance and which are not. Note 

down the useful information you may need while writing your research article. 

На ІІ, організаційному, етапі продовжується робота з написання наукової статті: 

а) історико-наукову оглядову статтю студенти пишуть одразу після проведення 

підготовчої роботи, користуючись мовленнєвими опорами; б) перед написанням власне-

наукової експериментальної статті магістранти проводять експеримент. 

Приклад 9. Мета вправи: формування умінь написання анотації до наукової 

статті з використанням як опор окремих фраз. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: вправа на написання структурного компоненту (експериментальної 

частини) наукової статті з використанням як опор окремих фраз.  

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), взаємоконтроль, письмовий, 

викладача. 

Instruction: а) Write the descriptive annotation and the experimental part of your article 

using the below given phrases. 

Calculations indicate .., experiments were carried under the influence of … under (in) 

vacuum .., the material was tested under .., the samples were examined under.., conductivity 

was measured under.., … is analyzed, … has been studied, … has been investigated, … were 

examined, … are described, … were discussed, … has been considered, … were determined, 

… has been established, … was measured. 

b)Write the introduction of your scientific research taking as an example the following 

one of the article by Takayuki M., Takashi A. Ground-state energies and charge radii of 
4
He, 
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16

O, 
40

Ca, and 
56

Ni in the unitary-model-operator approach // Progress of Theoretical and 

Experimental Physics. – 2015. – N 4. 

На третьому етапі (презентація) кожна група студентів демонструє текст 

наукової статті з анотаціями та тезами. Відбувається обговорення матеріалів за такими 

критеріями: 1) зовнішнє оформлення (наявність усіх компонентів (назва, автори, 

анотація, текст статті, бібліографія); правильність оформлення таблиць, графіків, 

рисунків, формул); 2) композиція тексту (наявність композиційних елементів (вступ, 

актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, основна частина, 

виклад результатів дослідження, висновки, перспективи дослідження тощо)); 

3) стилістика тексту (оцінка відповідності лексичних, фразеологічних, 

синтаксичних одиниць науковому стилю; оцінка комунікативно-стилістичних і 

текстуально-стилістичних характеристик тексту); 4) глибина дослідження (оцінка 

інформативності, доказовості та вірогідності одержаних результатів); 5) науковість 

викладу (оцінка ступеня логічності, абстрагованості, об’єктивності, точності, 

нейтральної емоційності, експліцитності). 

Після презентації студенти віддають проекти викладачеві на перевірку. Опісля 

колективних проектів студенти пишуть індивідуальні за темами своїх магістерських 

робіт. 

Запропонована нами модель навчання майбутніх фізиків в умовах магістратури 

стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення призначена для 

вищих навчальних закладів освіти (галузь знань «0402» фізико-математичні науки), які 

готують студентів за спеціальностями 8.04020301 «Фізика», 8.04020601 «Астрономія», 

8.04020302 «Фізика конденсованого стану» ОКР «магістр». 

Модель реалізується під час навчання таких змістових модулів: «Типологія жанрів 

академічної комунікації», «Структурні особливості жанрів академічної комунікації», 

«Лінгвістичні параметри науково-академічної комунікації», «Особливості англомовної 

академічної фахово-орієнтованої комунікації», «Науково-дослідницький проект як жанр 

наукового письма», «Наукова конференція», «Написання магістерської роботи». На 

навчання наукового писемного мовлення припадає 40 ауд. годин і 125 позаауд. годин з 

яких суттєву частку становить читання та говоріння. На суто писемне мовлення 

припадає 8 ауд. та 38 позаауд. годин. Самостійне написання оглядової статті за 

матеріалами магістерської роботи, яке проходить у ІІІ семестрі, потребує 4,5 ауд. та 30 

позаауд. годин. Самостійне написання експериментальної статті за матеріалами 

магістерської роботи відбувається у ІV семестрі й потребує 4,5 ауд. консультативних і 30 

позаауд. годин. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності методики 

навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури» визначено критерії оцінки стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення; описано організацію 

процесу навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського 

мовлення студентів магістратури в умовах експерименту; укладено методичні 

рекомендації щодо навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення студентів магістратури природничих спеціальностей. 

Основними критеріями оцінювання стилістично унормованого наукового 

писемного мовлення визначено такі: 1) критерій змістово-смислової адекватності 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


14 

 

(рівень науковості теми та кола проблем, викладених у тексті; ступінь інформативності, 

доказовості та вірогідності одержаних результатів); 2) критерій композиційно-

структурної організованості (оцінка зовнішнього оформлення та композиції наукового 

тексту відповідно до його жанру); 3) критерій лінгвостильової відповідності (оцінка 

відповідності лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних одиниць 

науковому стилю; текстуально-стилістичної відповідності нормам наукового стилю); 4) 

критерій прагматичної відповідності (оцінка адекватності / неадекватності змісту тексту 

комунікативному наміру автора; ступеня логічності, абстрагованості, об’єктивності, 

точності, нейтральної емоційності, експліцитності). Для оцінки анотацій визначено, 

окрім названих критеріїв, критерій стислості (оцінка умінь компресувати інформацію 

та виділяти головне). 

Характер експерименту – природний, вертикальний, відкритий. 

Мета експерименту: перевірити ефективність авторської методики навчання 

стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх 

фізиків в умовах магістратури у чотири етапи з використанням комплексів спеціально 

розроблених вправ та завдань. 

Неварійовані умови експерименту: незмінний склад студентів у навчальних 

групах; теоретичний матеріал основ стилістики наукового писемного мовлення та 

методи його презентації (тематична лекція); комплекс вправ та етапність у формуванні 

компетентності у стилістично унормованому науковому писемному мовленні; однакова 

кількість годин на навчання англійської мови загалом та стилістично унормованого 

наукового писемного мовлення, зокрема, в усіх групах; тексти для навчання (на 

орієнтаційному етапі); об’єкти контролю і критерії їх оцінки; приблизно однаковий 

вихідний рівень вмінь студентів у продукуванні стилістично унормованого наукового 

писемного мовлення. 

Варійована умова експерименту: інтегроване / диференційоване виконання 

вправ на орієнтаційному та дотекстовому етапах. На орієнтаційному етапі студенти ЕГ1 

здійснювали аналіз одного наукового тексту на предмет встановлення одразу всіх 

стильових характеристик; аналіз двох чи трьох жанрів наукових текстів (наприклад, 

наукової статті та наукових тез) на предмет зіставлення жанрово-стильових 

характеристик; на дотекстовому етапі студенти ЕГ1 виконували лексичні й граматичні 

вправи комплексно. 

В експериментальних групах навчальний процес було організовано відповідно до 

вимог навчальної та робочої програм з дисципліни «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням» для студентів І–ІІ курсу ОКР «Магістр» (напрям підготовки 8.04020301 

«Фізика», 8.04020302 «Фізика конденсованого стану», 8.04020601 «Астрономія») 

фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Тривалість експериментального навчання становила165 годин (40 аудиторних (з яких 13 

годин консультацій і 27 годин практичних) і 125 позааудиторних). 

В експериментальному навчанні взяли участь 38 студентів (дві експериментальні 

групи: ЕГ1 – 18 осіб, ЕГ 2 – 20 осіб) магістратури. 

Методичний експеримент проходив у три етапи: 1) передекспериментальний зріз; 

2) експериментальне навчання; 3) післяекспериментальний зріз. 

Проведення експерименту було розпочато із передекспериментального зрізу з 

метою встановлення підсумкового рівня сформованості стилістично унормованого 
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наукового писемного мовлення у студентів КГ, а також вихідного рівня сформованості 

стилістично унормованого наукового писемного мовлення у студентів ЕГ. 

Результати передекспериментального зрізу в КГ та ЕГ 

 Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

КГ1 25 % 37,5% 31,25% 6,25% 

КГ2 31,25% 37,5% 25% 6,25% 

ЕГ1 11,(11)% 33,(33)% 33,(33)% 22,(22)% 

ЕГ2 15% 30% 30% 25% 

Відбір контрольних й експериментальних груп здійснювався так: до контрольних 

груп входили студенти, які вивчали англійську мову впродовж трьох семестрів 

(перевірявся їхній результат на завершальному етапі навчання мови); до 

експериментальних груп входили студенти, які почали вивчати англійську мову у ІІ 

семестрі. Експериментальне навчання проходило в І–ІІ (ІІІ–ІV семестри магістратури) 

семестрах 2014 / 2015 н. р. 

Післяекспериментальний зріз проводився в експериментальних групах після 

завершення експериментального навчання. Студенти одержали завдання – за 

матеріалами магістерської роботи написати наукову статтю з анотацією та скласти до неї 

тези. Зміст наукових статей перевіряли експериментатор та фахівець з фізики. 

Результати післяекспериментального зрізу в ЕГ 

Експериментальна 

група 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

ЕГ1 38,9% 38,9% 11,1% 11,1% 

ЕГ2 50% 35% 15% немає 

За допомогою U-критерія Манна-Уїтні, який розраховується за формулою  

Uемпір. = (n1 · n2) + (nx· (nx+ 1))/2 – Tx , 

було доведено, що: 1) в усіх експериментальних групах, де упроваджувалася авторська 

методика, незалежно від її варіанта, вдалося підвищити рівень умінь студентів; 2) з двох 

упроваджених варіантів авторської методики навчання найбільш ефективним виявився 

диференційований варіант, за яким студенти (ЕГ2) на орієнтаційному етапі виконували 

аналіз наукового тексту (або фрагмента наукового тексту) щодо встановлення лише 

однієї (чи двох) стильових характеристик (наприклад, логічності викладу або 

інформативності тексту й наявності формату наукової дискусії); аналіз фрагментів двох 

різножанрових наукових текстів (наприклад, наукової статті та наукових тез) на предмет 

зіставлення лише однієї чи двох перелічених жанрово-стильових характеристик; на 

дотекстовому етапі студенти виконували лексичні й граматичні вправи 

диференційовано. 

На основі результатів експерименту було сформульовано методичні рекомендації 

щодо упровадження навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення студентів магістратури природничих факультетів. 

У висновках викладено основні результати дослідження. 

1. Уточнено поняття «стилістична норма» як відповідність тексту за тематичними, 

структурно-композиційними, лінгвостилістичними (лексико-стилістичними, 

стилістично-фразеологічними, морфолого-стилістичними, стилістично-синтаксичними 
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та текстуально-стилістичними), прагматичними (комунікативно-стилістичними) 

характеристиками стандарту, що склався в певній культурі та субкультурі і нині є 

суспільно прийнятним.  

2. Психолінгвістичну основу породження писемного мовлення становлять такі 

етапи: а) виникнення мотиву щось сказати / написати, б) задум та планування мовлення 

у внутрішньому мисленнєвому коді, в) реалізація задуму у зовнішнє мовленнєве 

висловлювання. 

Обґрунтовано, що навчання наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури здійснюємо на засадах інтегративного та 

комунікативного підходів. Основними методами навчання студентів наукового 

писемного мовлення на засадах інтегративного підходу визначено такі: реферування, 

проекту, дискусії проблемного характеру, використання інформаційних технологій. 

Встановлено, що написання наукової статті з анотацією і тезами до неї є 

дослідницьким, міжпредметним (з використанням знань різних дисциплін), з відкритою 

координацією (викладач ненав’язливо спрямовує роботу учасників проекту, 

організовуючи в разі потреби окремі етапи проекту, діяльність окремих його учасників), 

особистісним (проект наукової статті виконує в рамках магістерського дослідження 

один студент), зрідка парним, середньої тривалості (триває кілька тижнів) проектом. 

3. Конкретизовано цілі та зміст навчання наукового писемного мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури: студенти повинні оволодіти науковим 

писемним мовленням на рівнях В2 (рівень незалежного користувача) та С1 (рівень 

професійного володіння мовою), у межах мовленнєвої компетентності в письмі студенти 

повинні навчитися писати академічні есе, тези доповіді для наукової конференції, 

наукові статті, анотації до статей, науково-дослідницькі проекти на рівні В2–С1. 

Встановлено, що компетентність у науковому писемному мовленні охоплює 

інтерпретаційні, організаційно-прогностичні, лінгвостилістичні, стратегічно-

прагматичні, жанрово-композиційні, соціокультурні, текстово-продуктивні, тактичні 

уміння. 

4. Встановлено, що навчання наукового писемного мовлення має предметні, 

логіко-формальні та мовні труднощі, які виникають через брак системних фахових 

знань, під впливом міжмовної інтерференції, а також унаслідок міжстильового 

взаємозмішання. 

5. Визначено, що основними критеріями відбору лексичного матеріалу є 

тематичний, сполучуваності, стилістичної унормованості, словотвірної цінності, 

стройової здатності, подібності лексичних одиниць в іноземній та рідній мовах, 

багатозначності, частотності. Основними критеріями відбору граматичного матеріалу є 

критерії стабільності, зразковості, зіставлення та стилістичної унормованості. Відбір 

текстів та композиційних фрагментів тексту здійснюється на основі критеріїв 

автентичності, повноти й систематичності представлення літератури майбутньому 

читачеві, інформаційної цінності, новизни, відповідності прагматикону студентів, 

тематичної цілісності, стилістичної унормованості. 

6. Обґрунтовано, що навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури здійснюється у чотири 

етапи: 1-й, орієнтаційний, етап передбачає формування знань про стилістичні норми 

наукових текстів (наукової статті, наукових тез, анотації), здійснюється за допомогою 
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мовленнєвих аналітичних вправ на читання та визначення загальностильових, жанрово-

специфічних, міжстильових, піджанрово-специфічних характеристик наукових текстів; 

2-й, дотекстовий, етап полягає у формуванні навичок вживання у науковому 

писемному мовленні стилістично унормованих мовленнєвих одиниць, що досягається за 

допомогою некомунікативних лексичних вправ, граматичних вправ, вправ на вживання 

виразів, які використовуються під час написання наукового тексту, трансформаційних та 

коректурних умовно-комунікативних вправ на моделювання речень, які за лексичними 

та граматичними ознаками відповідають нормам наукового стилю; 3-й, текстово-

трансформаційний, етап – формування умінь моделювати стилістично унормовані 

наукові тексти вказаних жанрів із готового текстового матеріалу, що здійснюється за 

допомогою підстановчих, трансформаційних комунікативно-стилістичних вправ на 

моделювання фрагментів текстів, які відповідають нормам наукового стилю; 4-й, 

текстово-проектний, етап – формування умінь написання стилістично унормованих 

наукових текстів із використанням методу проектів. 

Розроблено модель процесу навчання стилістично унормованого наукового 

писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури; модель 

реалізується упродовж 40 аудиторних і 125 позааудиторних годин, з яких на суттєву 

частку припадає читання і говоріння. На суто писемне мовлення припадає 8 аудиторних 

та 38 позааудиторних годин. Самостійне написання оглядової статті за матеріалами 

магістерської роботи, яке проходить у ІІІ семестрі, потребує 4,5 аудиторних та 30 

позааудиторних годин. Самостійне написання експериментальної статті за матеріалами 

магістерської роботи відбувається у ІV семестрі й потребує 4,5 аудиторних 

консультативних та 30 позааудиторних годин. 

7. Основними критеріями оцінки стилістично унормованого наукового писемного 

мовлення визначено критерії змістово-смислової адекватності, композиційно-

структурної організованості, лінгвостильової відповідності, прагматичної відповідності, 

стислості. 

Під час експерименту було доведено ефективність авторської методики навчання 

стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення майбутніх 

фізиків в умовах магістратури, суть якої полягає в дотриманні цілей та змісту навчання 

наукового писемного мовлення, психологічних, психолінгвістичних та методичних засад 

урахування труднощів навчання, дотримання принципів відбору лексичного, 

граматичного матеріалу та текстів-зразків, у дотриманні чітких етапів навчання, які 

реалізуються за допомогою спеціально розроблених груп вправ та завдань, а також 

методу проектів. Експериментально доведено ефективність обох варіантів 

(«диференційованого» та «інтегрованого») розробленої авторської методики навчання 

стилістично унормованого наукового писемного мовлення. Проте диференційований 

варіант виявився ефективнішим. 

Підсумком дисертаційного дослідження стали розроблені методичні рекомендації 

щодо упровадження авторської методики навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми навчання наукового 

писемного англійського мовлення. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в 

розробці методики навчання стилістично унормованого наукового мовлення інших 

стилів. 
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унормованого наукового писемного мовлення студентів-магістрантів природничих 

факультетів / О. В. Патієвич // Сучасна педагогіка : теорія, методика, практика : 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 16–17 

жовтня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 62–67. 

ІV. Методичні видання: 

12. Патієвич О. В. Методичні рекомендації «Write it up. Sciences» для аудиторної та 

самостійної роботи студентів І та ІІ курсів магістратури природничих спеціальностей (на 

матеріалі оригінальної англомовної літератури) / О. В. Патієвич. – Львів : Видавничий 

центр «Арал», 2015. – 116 с.  

 

АНОТАЦІЯ 

Патієвич О. В. Методика навчання стилістичної унормованості наукового 

писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. 

– Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено розробленню та експериментальній перевірці методики 

навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури. У роботі конкретизовано цілі та зміст 

навчання наукового писемного мовлення студентів магістратури; уточнено сутність 

поняття «стилістична норма», визначено жанрово-структурні та лінгвостилістичні 

характеристики наукових текстів; досліджено труднощі навчання наукового писемного 

англійського мовлення студентів магістратури; визначено психолінгвістичні та 

методичні засади авторської методики. У дисертації визначено критерії добору мовного 

та мовленнєвого матеріалу; розроблено систему вправ та завдань, а також розроблено 

модель організації процесу навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури; експериментально 

перевірено ефективність авторської методики та розроблено методичні рекомендації 

щодо навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури. 

Ключові слова: навчання англійської мови, стилістична унормованість, метод 

проектів, студенти природничих спеціальностей, етапи навчання, критерії оцінювання, 

труднощі навчання, модель процесу навчання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Патиевич О. В. Методика обучения стилистически нормированной научной 

письменной англоязычной речи будущих физиков в условиях магистратуры. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские языки). – Киевский 
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национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию проблемы обучения студентов 

магистратуры естественнонаучных специальностей (в частности 8.04020301 «Физика», 

8.04020601 «Астрономия», 8.04020302 «Физика конденсированного состояния») 

стилистически унормированной англоязычной научной письменной речи. 

В диссертационном иследовании конкретизированы цели и содержание обучения 

научной письменной речи будущих физиков в условиях магистратуры. Глобальной 

целью обучения научной письменной речи определено формирование умений писать 

научные тексты с соблюдением композиционно-структурных, лингвостилистических, 

жанровых особенностей, свойственных научной письменной коммуникации носителей 

английского языка. В пределах речевой компетентности в письменной речи студенты 

магистратуры должны научиться писать академические эссе, тезисы доклада для 

научной конференции, научные статьи, аннотации к статьям, научно-

исследовательские проекты на уровне В2–С1. Установлено, что компетентность в 

научной письменной речи охватывает интерпретационные, организационно-

прогностические, лингвостилистические, стратегически-прагматические, жанрово-

композиционные, социокультурные, текстово-производительные и тактические 

умения. 

В диссертации определены предметные, логико-формальные и языковые 

трудности, которые возникают из-за отсутствия системных профессиональных знаний, 

под влиянием межъязыковой интерференции, вследствие межстилевого 

взаимосмешивания. 

Обосновано, что обучение научной письменной речи студентов магистратуры 

осуществляем на принципах интегрированного и коммуникативного подходов. 

Основными методами обучения студентов научной письменной речи на основе 

интегрированного подхода определены методы реферирования и проекта, дискуссии 

проблемного характера, использования информационных технологий. 

Написание научной статьи с аннотацией и тезисами к ней можно 

квалифицировать как исследовательский, межпредметный, с открытой координацией, 

личностный, средней продолжительности проект. 

Определены следующие критерии отбора лексического материала: тематический, 

сочетаемости, стилистической нормированности, словообразовательной ценности, 

строевой способности, подобия лексических единиц в иностранном и родном языках, 

многозначности, частотности. Основными критериями отбора грамматического 

материала являются критерии стабильности, образцовости, сопоставимости и 

стилистической нормированности. Отбор текстов и композиционных фрагментов текста 

осуществляется на основе таковых критериев аутентичности, полноты и 

систематичности представления литературы будущему читателю, информационной 

ценности, новизны, соответствия прагматикона студентов, тематической целостности, 

стилистической нормированности. 

Доказано, что формирование компетентности у стилистически нормированной 

научной письменной англоязычной речи студентов магистратуры происходит в четыре 

этапа. Цель 1-го, ориентационного, этапа – формирование знаний о стилистических 

нормах научных текстов (научной статьи, тезисов, аннотации), что осуществляется с 
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помощью языковых аналитических упражнений в чтении и определении общестилевых, 

жанровоспецифических, межстилевых, поджанровоспецифических характеристик 

научных текстов. Цель 2-го, дотекстового, этапа заключается в формировании навыков 

употребления в научной речи стилистически нормированных речевых единиц, что 

достигается с помощью некоммуникативных лексических и грамматических 

упражнений, упражнений на употребление выражений, которые используются в 

ситуациях написание научного текста, трансформационных и корректурных условно-

коммуникативных упражнений на моделирование предложений, которые по 

лексическим и грамматическим признакам соответствуют нормам научного стиля. Цель 

3-го, текстово-трансформационного, этапа – в формировании умений моделировать 

стилистически нормированные научные тексты указанных жанров с готового текстового 

материала, осуществляется с помощью подстановочных, трансформационных 

коммуникативно-стилистических упражнений на моделирование фрагментов текста, 

которые соответствуют нормам научного стиля. Целью 4-го,текстово-проектного, этапа 

является формирование умений написания стилистически нормированных научных 

текстов таких жанров с использованием метода проектов; умений организовывать 

работу по написанию научных текстов. 

Итогом диссертационного исследования стали разработанные методические 

рекомендации для авторской методики обучения стилистически нормированной 

научной письменной англоязычной речи будущих физиков в условиях магистратуры. 

Ключевые слова: обучение английского языка, стилистическая 

нормированность, метод проектов, студенты физических специальностей, этапы 

обучения, критерии оценивания, трудности обучения, модель процесса обучения. 

 

ABSTRACT 

Patiyevych O. V. Stylistic Requirements for Academic Writing in the English 

Language: Methods Applied to Teach Students within a Master’s Programme in 

Physics. – Manuscript. 

A thesis presented for a Ph. D. (Candidate Degree) in Pedagogical Studies. Research 

specialization 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic Languages). – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis focuses its attention towards the development and the experimental 

verification of methods applied to teaching stylistic requirements for academic writing to 

students doing their Master's Degrees in Physics according to contemporary requirements. 

The objectives and the content of learning have been characterized in detail; the essence of the 

notion “stylistic requirement” has been defined more accurately; the notions of generic 

structure, linguistic and stylistic characteristics of academic texts as well as the general view 

of the basic components, strategies and features of academic discourse have been discussed 

and defined; the aspects of difficulties Master's students majoring in Physics face while 

dealing with English academic writing have been investigated; the factors to eliminate these 

difficulties have been suggested; the core psycholinguistic and methodological principles of 

author’s technique have been defined by highlighting the key areas of agreement between 

them; the essence and the structure of the key concepts and components of the considering 

problems have been revealed. 
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The thesis presents the selection criteria of language and speech material. The system 

of exercises as well as the technological model in gaining speech competence in stylistic 

requirements for academic writing in the English language of students doing their Master's 

Degrees in Physics have been worked out. The efficiency of project-based learning as the 

main component in the process of successful implementation of the suggested teaching 

technology has been emphasized. It has been suggested as a suitable approach to teaching 

academic writing because of its culmination in realistic products or presentations. The 

effectiveness of the suggested methodology has been verified and confirmed during the 

experimental teaching. Methodological recommendations as for its implementation have been 

developed. In doing so, the thesis hopes to contribute to both the effective adoption of this 

methods and its further development. 

Keywords: the English language teaching, stylistic requirements, project-based 

learning, Physics majors, learning stages, evaluation criteria, learning difficulties, learning 

model. 
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