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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сучасний етап формування громадянського суспільства, правової держави 

та розбудови Збройних сил України вимагає визначення концептуальних засад 

освіти у військовій сфері. Задля ефективної співпраці українських фахівців із 

їхніми закордонними колегами, участі у міжнародних операціях в складі сил ООН 

українські військовослужбовці повинні володіти ІМ.  

Згідно з наказом Міністерства оборони України «Про організацію розробки 

галузевих стандартів вищої освіти та стандартів вищої освіти вищих військових 

навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів», метою вивчення курсантами ІМ є володіння нею на рівні, що відповідає 

стандартизованому мовленнєвому рівню (СМР) «функціональний» (рівень 2 за 

СМР) за мовним стандартом НАТО «STANAG 6001» (Міністерство Оборони, 

2013). Згідно з Концепцією мовної підготовки особового складу Збройних сил 

України по досягненні СМР 2 «функціональний» майбутні військові фахівці, що 

здобувають другий рівень вищої освіти «магістр», повинні вміти продукувати 

логічні, з’язні тексти професійного характеру, які відображали б результати їхньої 

діяльності (STANAG, 2010).  

Підґрунтям для дослідження проблеми формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному 

письмі (АКАП) слугували наукові доробки В. В. Бебих, О. П. Биконі, 

Н. В. Зінукової, Г. С. Скуратівської, О. М. Устименко, які стосувалися навчання 

студентів немовних спеціальностей написання англомовних письмових текстів. 

Навчанню іншомовного писемного мовлення із використанням ІКТ присвячено 

роботи В. І. Клочко Г. Ф. Крівчикової, Н. В. Майєр, О. О. Москалець, 

М. Г. Прадівлянного, О. С. Синекоп. Праці Е. В. Васильєвої, О. В. Кіршової, 

Т. М. Корж, Н. М. Одегової, О. В. Патієвич, Т. В. Яхонтової висвітлюють 

навчання академічного англомовного писемного мовлення. Особливостям 

навчання майбутніх військових фахівців присвячено дослідження Ю. М. Несин 

(навчання курсантів англомовного монологічного мовлення на матеріалі 

військових брифінгів), В. Г. Златнікова (навчання професійно-орієнтованого 

аудіювання англійською мовою курсантів вищого військового навчального 

закладу), С. В. Лазаренко (самостійне оволодіння англомовною лексико-

граматичною компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з 

інформаційно-телекомунікаційних технологій), Л. П. Якубовської (використання 

навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання ІМ 

майбутніх офіцерів-прикордонників). У доробках Т. І. Коваль, В. М. Кухаренка, 

Н. І. Муліної, О. Ф. Мусійовської, Н. В. Рашевської, Ю. В. Триуса, Б. І. Шуневича 

охарактеризовано загальні положення дистанційного навчання та особливості 

розробки моделі дистанційного курсу з ІМ. 

Незважаючи на суттєву кількість досліджень, присвячених навчанню 

англомовного письма, проблема формування англомовної компетентності в 

академічному письмі майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

залишається недостатньо висвітленою. 

Актуальність нашого дисертаційного дослідження зумовлюється, з одного 

боку, сучасними вимогами до професійної підготовки військових фахівців з 
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інформаційних технологій та потребою в підготовці висококваліфікованих 

фахівців, здатних продукувати адекватні, змістовні, логічні академічні тексти 

професійного характеру, а з іншого – недостатнім рівнем володіння майбутніми 

військовими фахівцями вміннями академічного писемного мовлення, потребою у 

створенні й запровадженні в навчальний процес методики навчання майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англомовного академічного 

письма.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір 

напряму дослідження пов’язаний з науково-дослідною темою «Дослідження 

взаємодії одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, 

перекладознавчий, методичний та літературознавчий аспекти» (Державний 

реєстраційний № 0ІІІ U 006668), що розробляється кафедрою теорії, практики та 

перекладу англійської мови на факультеті лінгвістики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», затвердженою Вченою радою факультету лінгвістики (протокол 

№7 від 12.12.2013 р.) і уточненою (протокол №7 від 29.02.2016 р.). Тему 

дисертаційного дослідження затверджено міжвідомчою радою з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол 

№12 від 26 квітня 2019 р.) та Вченою радою Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

(протокол № 6 від 27.12.2018 р.). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, 

розробленні та експериментальній перевірці методики формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій компетентності в англомовному 

академічному письмі.  

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:  

1. З’ясувати лінгвістичні особливості наукової статті та анотації: уточнити 

комунікативну мету таких жанрів наукового тексту, як наукова стаття та анотація.  

2. Визначити методичні засади та психологічні особливості формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі. 

3. Окреслити цілі та зміст формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі.  

4. Обґрунтувати критерії добору навчального матеріалу для формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі в жанрах наукової статті та анотації.  

5. Розробити підсистему вправ і завдань для формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в 

академічному письмі та створити модель організації процесу навчання.  

6. Науково обґрунтувати методику навчання академічного мовлення 

військових фахівців із використанням змішаної моделі навчання англомовного 

академічного письма та використанням онлайн платформи Google Classroom; 

7. Експериментально перевірити ефективність авторської методики, 

вірогідність наукових припущень, підтвердити чи спростувати гіпотезу 

дослідження; розробити методичні рекомендації до формування у майбутніх 
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військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в 

академічному письмі.  

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної компетентності в 

академічному письмі у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій.  

Предметом дослідження є методика формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному 

письмі із використанням моделі змішаного навчання. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в 

академічному письмі буде ефективним у випадку використання змішаної моделі 

навчання англомовного академічного письма та використання онлайн платформи 

Google Classroom. Це можливо за наявності: 1) організованих етапів процесу 

формування англомовної компетентності в академічному письмі (І етап – 

рецептивний, спрямований на активізацію фонових знань курсантів з теми, що 

вивчається, ознайомлення зі структурно-організаційними характеристиками 

жанрів наукового стилю, визначення типу тексту; ІІ етап – рецептивно-

репродуктивний, мета якого полягає в удосконаленні у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій лексичних та граматичних навичок 

англомовного академічного письма, формуванні вмінь розширювати, скорочувати 

та комбінувати мовленнєві зразки, а також розпізнавати та використовувати 

лексичні засоби зв’язку; ІІІ етап – продуктивний, спрямований на самостійне 

написання зразка наукового тексту), 2) впровадження розробленої підсистеми 

вправ з використанням спеціально відібраного навчального матеріалу.  

Для вирішення зазначених завдань застосовувалися такі методи 

дослідження: теоретичні методи – аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних 

дидактичних, методичних і лінгвістичних досліджень з метою вивчення набутого 

досвіду в навчанні англомовного академічного письма; виявлення лінгвістичних 

особливостей англомовних наукових текстів у жанрах наукової статті, анотації; 

встановлення методичних засад і критеріїв добору навчального матеріалу, 

розроблення підсистеми вправ та завдань для формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій компетентності в англомовному 

академічному письмі; педагогічне моделювання для встановлення ланок 

лінгводидактичної моделі формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі; 

емпіричні методи, зокрема, педагогічне спостереження за навчальним процесом, 

експериментальне навчання з метою перевірки ефективності авторської методики; 

статистичні методи опрацювання даних – кутове перетворення Фішера, t-

критерій Стьюдента – для якісного й кількісного аналізу результатів 

експерименту. 

Наукові положення, що виносяться на захист:  

1. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

англомовної компетентності в академічному письмі відбувається шляхом 

застосування ротаційної моделі змішаного навчання, в якій у межах вивчення 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» курсанти змінюють місце 
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роботи та види діяльності впродовж аудиторного заняття за визначеним графіком 

або на розсуд викладача. Зміна місця повинна охоплювати мінімум один етап, на 

якому буде застосовуватись онлайн навчання. 

2. Підсистема вправ для формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі 

інтегрує три підходи до навчання академічного письма, а саме: жанровий, 

процесуальний та текстовий.  

3. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

англомовної компетентності в академічному письмі здійснюється у три етапи. 

Кожен з етапів поділяється на підетапи для досягнення проміжних цілей 

навчання, а саме: 1) рецептивний (генерування ідей, моделювання та аналіз, 

організація ідей); 2) рецептивно-репродуктивний (пропедевтичний / засвоєння 

структурних моделей речень); 3) продуктивний (написання структурно-

композиційних елементів статті, написання статті / анотації, коригування та 

редагування). 

4. Підвищення ефективності формування англомовної компетентності в 

академічному письмі у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій забезпечується використанням розробленої підсистеми вправ та 

завдань, реалізованих на основі хмарного сервісу Google Classroom. 

5. Оцінювання якості створюваних на продуктивному етапі навчання 

курсантами статей здійснюється на основі розроблених критеріїв та параметрів 

оцінювання якості наукової статті: дотримання наукового стилю (правильність 

оформлення джерел інформації, посилань по тексту, таблиць та рисунків тощо), 

змістово-смислова наповненість (інформаційна насиченість відповідає змісту 

комунікативного завдання, адекватність і логічність викладу думок), структурно-

організаційна відповідність (правильність розташування складових частин у 

тексті, логічна правильність організація абзаців, логічна зв’язність смислових 

структур академічного тексту), лінгвістична відповідність (адекватність і 

коректність вживання лексичних одиниць та граматичних конструкцій). Для 

оцінювання якості анотації застосовуються критерії: структурної відповідності 

(наявність усіх компонентів анотації) та лінгвістичної відповідності (адекватність 

і коректність вживання лексичних одиниць та граматичних конструкцій). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній 

роботі вперше розроблено методику навчання майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовного академічного письма із залученням 

моделі змішаного навчання з використанням онлайн платформи Google 

Classroom; удосконалено зміст навчання майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовного академічного письма, критерії та 

параметри оцінювання англомовних академічних текстів (наукової статті та 

анотації до неї); отримали подальший розвиток принципи добору лексичного, 

граматичного та текстового матеріалу для формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій компетентності в англомовному 

академічному письмі.  

Практичне значення дослідження полягає в укладанні комплексу вправ для 

формування англомовної компетентності в академічному письмі у майбутніх 



5 

військових фахівців з інформаційних технологій, методичних рекомендацій щодо 

використання методики формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі за 

допомогою хмарного сервісу Google Classroom, створення електронного курсу з 

навчання англомовного академічного письма на основі хмарного сервісу Google 

Classroom. Результати дослідження можуть бути використані під час укладання 

підручників та навчальних посібників з англійської мови для курсантів військових 

вищих навчальних закладів. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Воєнно-

дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (довідка № 10 від 24.06.2019), 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького (довідка № 3 від 08.10.2019), Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 6 від 24.06.2019). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

оприлюднено на 5 наукових конференціях: Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (Львів, березень 2017 

р.), Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови й 

мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і 

методичний аспекти» (Київ, квітень 2017 р.), Міжвузівський науково-методичний 

семінар «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері 

національної безпеки» (Київ, квітень 2018 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів: 

Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка (Київ, березень 2018 р.), Міжвузівський науково-методичний 

семінар «Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері 

національної безпеки» (Київ, квітень 2019 р.), Міжнародна наукова конференція 

«Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» 

(Київ, квітень 2019 р.), Current Trends in Linguistics Conference (Гамбург, квітень 

2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено у 12 працях: 6 статей опубліковані у фахових виданнях України, одна 

стаття – у зарубіжному виданні; 7 доробків – у збірниках тез доповідей науково-

практичних конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації складає 270 сторінок. Основний текст дисертації викладено на 

205 сторінках. Список використаних джерел налічує 248 найменувань, у тому 

числі 44 іноземними мовами. Наукова робота ілюстрована 24 таблицями та 

12 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, визначено 

об’єкт, предмет, мету й завдання, методи дослідження, сформульовано наукову 

новизну і практичне значення, представлено інформацію про апробацію 

результатів дослідження, кількість публікацій і структуру дисертації. 
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У першому розділі «Теоретико-методичні засади формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі» проаналізовано сучасний стан 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП; 

визначено лінгвістичні основи навчання англомовного академічного письма; 

обґрунтовано мету і зміст формування у майбутніх військових фахівців АКАП; 

класифіковано принципи формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі 

(АКАП); окреслено особливості використання змішаного навчання із 

застосуванням хмарного сервісу Google Classroom для формування АКАП. 

Метою формування АКАП є засвоєння специфіки англомовного 

академічного письма через ознайомлення із сучасними оригінальними науковими 

текстами, виявлення їхніх структурно-організаційних, змістових, мовно-

стилістичних рис; удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти 

академічного характеру англійською мовою. 

До змісту навчання відносимо процесуальний та предметний аспекти, які, у 

свою чергу, мають низку своїх компонентів. Ці компоненти взаємопов’язані, 

співвідносяться один з одним та слугують реалізації цілі формування АКАП. 

Cфери спілкування, ситуації спілкування, теми, тексти, мовні знання, країнознавчі 

та лінгвосоціокультурні знання ми відносимо до компонентів предметного 

аспекту. У свою чергу, до процесуального аспекту, на нашу думку, слід 

відносити: мовленнєві навички та вміння у читанні та написанні англомовних 

академічних текстів, вправи для їх розвитку та необхідні знання; навички та 

вміння оперувати лінгвосоціокультурним матеріалом, вправи і завдання для 

вдосконалення цих навичок та розвиток умінь, а також відповідні знання; навички 

оперування мовним матеріалом (лексичні та граматичні), вправи для їх 

формування та відповідні знання.  

В основу формування АКАП у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій лягли уточнені нами в ході дослідження принципи 

навчання. Визначені принципи були поділені на дві категорії, а саме: 1) методичні 

принципи навчання ІМ, які сприяють формуванню АКАП (принцип зв’язку 

навчальних матеріалів з майбутньою професійною діяльністю курсантів, принцип 

комунікативної спрямованості вправ, принцип інтерактивності вправ, принцип 

інтегрованого розвитку умінь написання тексту та його аналізу, редагування та 

коригування) та 2) принципи, які стосуються виключно моделі організації 

процесу навчання англомовного академічного письма та ті, що сприятимуть 

розвитку наукової особистості курсанта, стимулюватимуть мотиваційний та 

комунікативний аспекти процесу навчання (принципи доступності навчальних 

матеріалів,  інтегрованої організації навчального часу, активізації пізнавальної 

діяльності курсантів та взаємонавчання). 

Оскільки формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій відбувається із застосуванням ротаційної моделі змішаного навчання, 

нами було проаналізовано переваги використання саме цієї моделі.  

Перевагою цієї моделі є можливість кращого контролю викладачем 

невеликих груп курсантів чи окремих курсантів, що потребують допомоги. Це 
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надає можливість уникнути проблеми надмірної кількості курсантів у групі та 

неможливості приділити увагу кожному курсанту/ індивідуального підходу у 

навчанні. Ефективне використання ротаційної моделі змішаного навчання 

дозволяє курсантам стати активними учасниками навчального процесу.  

Основним етапам навчання у моделі змішаного навчання передує 

настановча частина, де викладач озвучує мету та тему заняття. Всього виділяють 

три основні етапи, а саме: 1) етап групового навчання, 2) онлайн навчання та 

3) навчання під керівництвом викладача. Послідовність застосування основних 

етапів можна змінювати в залежності від цілей та теми заняття.  

Для реалізації етапу онлайн навчання було обрано хмарний сервіс Google 

Classroom. Так, функціональна модель хмарного сервісу для навчання 

академічного письма охоплює такі компоненти: 1) організацію та управління 

навчальним процесом, 2) узагальнену базу навчального курсу, 3) двосторонній 

зв’язок викладач-курсант, 4) можливість розміщувати завдання для групової та 

індивідуальної роботи в режимі онлайн, 5) інтерактивний журнал оцінювання, 

6) менторинг та колаборативне навчання. 

Другий розділ «Методика формування у майбутніх військових фахівців 

з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному 

письмі» присвячено розробці авторської методики. У ході роботи визначено 

принципи і критерії відбору навчального матеріалу для формування АКАП; 

розроблено підсистему вправ для формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП; представлено модель реалізації запропонованої 

методики навчання.  

Основною одиницею навчання англомовного академічного письма виступає 

текст. Погоджуючись із О. В. Бирюк, серед факторів добору навчального 

матеріалу виділяємо: 1) мету навчання, 2) умови організації навчання, 3) вимоги 

програми навчальної дисципліни, згідно з якою визначається рівень 

сформованості відповідних умінь і навичок курсантів, а також зміст тематичних 

блоків. 

До критеріїв добору текстів відносимо: критерій автентичності; критерій 

професійної значущості, актуальності та інформативності; критерій 

відповідності рівню володіння ІМ та інтелектуального розвитку курсантів,; 

критерій тематичності; критерій насиченості навчального матеріалу 

лексичними одиницями та граматичними конструкціями. 

Відібраний лексичний матеріал дозволив розробити підсистему вправ для 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП 

(табл. 1). Для створення ефективної підсистеми вправ було обрано 

компетентнісний підхід, а також інтегровано три підходи до навчання письма: 

текстовий, жанровий та процесуальний. Кожен з підходів має свої переваги та 

може бути застосований на різних етапах навчання академічного письма.  

Спираючись на наукові доробки С. В. Литвин, вважаємо за доцільне 

поділити увесь процес на три основні етапи: рецептивний, рецептивно-

репродуктивний та продуктивний. Кожен із вищезазначених етапів включає 

окремі підетапи: генерування ідей, моделювання та аналіз, організація ідей на 

рецептивному етапі, пропедевтичний етап, що охоплює весь рецептивно-
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репродуктивний етап, написання структурно-композиційних елементів статті, 

написання статті та анотації, коригування та редагування для продуктивного 

етапу.  

Першим етапом виступає рецептивний. Цей етап має на меті ознайомлення 

курсанта з мовним й мовленнєвим матеріалом, що має здійснюватися у ситуації 

або контексті, тематикою навчання та новим матеріалом. На підетапі генерування 

ідей застосовуються умовно-комунікативні рецептивні, комунікативні 

рецептивно-репродуктивні вправи, спрямовані на узагальнення прочитаної 

інформації, продукування ідей та аргументів з опорами на схеми, генерування 

ідей з опорою на письмовий чи аудіо- / відеоряд та на розвиток ситуаційної 

здогадки; комунікативні рецептивні вправи з опорою на тематичні питання 

дискусійного характеру. Режим виконання вправ на цьому етапі буде переважно 

усним, з можливим тезовим занотовуванням основних думок та положень. До 

форм роботи відносимо фронтальну роботу з викладачем та роботу у групах. Етап 

аналізу текстів та їх моделювання присвячено ознайомленню з текстами-

зразками та науковим стилем. На цьому етапі увага приділяється структурно-

стилістичній організації тексту та загальному визначенню регістру тексту. Тут 

необхідно застосовувати некомунікативні рецептивні вправи на виявлення 

структурних особливостей текстів, ідентифікації складових частин за їх функцією 

та комунікативними цілями, правильну послідовність окремих інформаційно-

структурних елементів статті. На підетапі організації ідей доцільно 

використовувати умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи, що 

спрямовуються на складання плану статті на встановлену тематику, 

відпрацювання навичок самостійної організації інформаційних частин наукового 

тексту, визначення цільового призначення дослідженої інформації. Вправи 

можуть бути виконані як індивідуально, так і у підгрупах. На цих підетапах 

курсанти працюватимуть у групах або онлайн із застосуванням хмарного сервісу 

Google Classroom.  

Рецептивно-репродуктивний етап передбачає засвоєння структурних 

моделей речень. Тут відбувається реалізація лінгвістичного компоненту, тобто 

ознайомлення з основними граматичними конструкціями, притаманними текстам 

наукового стилю, ознайомлення з лексичними одиницями та зворотами, 

характерними для наукових статей та анотацій. Також, на цьому етапі присутні 

вправи, спрямовані на внутрішню організацію структурно-композиційних частин 

академічного тексту. Серед використовуваних вправ переважатимуть 

некомунікативні та умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи для 

формування і вдосконалення мовленнєвих навичок створення наукової статті та 

анотації англійською мовою, а саме: спільне написання тексту з використанням 

опор та супровідних матеріалів, підстановка смислової інформації у 

запропоновані шаблони, відновлення частин тексту з текстовими та 

аудіовізуальними опорами, стилістична трансформація речень та фразових 

єдностей, вправи на завершення смислових єдностей, розширення вже наявної 

інформації до обсягів, визначених вимогами до написання наукових текстів, 

скорочення та комбінування мовленнєвих зразків. Серед форм роботи переважає 

робота онлайн із застосуванням хмарного сервісу Google Classroom.  
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Передбачається, що до продуктивного етапу курсанти вже набули знань 

щодо написання текстів наукового характеру та покращили навички академічного 

письма. Вправи для цього етапу визначатимемо як комунікативні продуктивні 

вправи для розвитку вмінь написання наукових статей англійською мовою, 

націлені на написання окремих складових частин статті (анотація, структурні 

елементи наукової статті), самостійне написання повноцінного тексту. Виконання 

завдань пропонуємо організувати попарно, у невеликих групах або індивідуально 
із застосуванням хмарного сервісу Google Classroom.  

Таблиця 1 

Підсистема вправ для формування у майбутніх військових фахівців  

з інформаційних технологій англомовної компетентності  

в академічному письмі 
Етап/ підетап Типи вправ Види вправ 

Р
ец

еп
т
и

в
н

и
й

 

Г
ен

ер
у
в

а
н

н
я

 і
д

ей
  умовно-

комунікативні 

рецептивно-

репродуктивні; 

 комунікативні 

рецептивно-

репродуктивні; 

 комунікативні 

продуктивні вправи 

 узагальнення прочитаної інформації; 

 продукування ідей та аргументів з опорами на 

схеми; 

 генерування ідей з опорою на письмові тексти; 

 розпізнавання професійно значущої інформації;  

 аргументування з опорою на текст. 

М
о
д

ел
ю

в
а
н

н
я

 т
а
 

а
н

а
л

із
 

 некомунікативні 

рецептивні вправи; 

 умовно-

комунікативні 

продуктивні 

 розпізнавання елементів академічного тексту; 

 виявлення структурних особливостей текстів; 

 ідентифікація складових частин тексту за їх 

функцією та комунікативними цілями; 

 визначення правильної послідовності окремих 

інформаційно-структурних елементів тексту; 

 виокремлення смислового навантаження тексту як 

опори для подальшого планування та структурування 

академічного тексту. 

О
р

г
а
н

із
а
ц

ія
 і

д
ей

 

 умовно-

комунікативні 

рецептивно-

репродуктивні  

 пошук та систематизація інформації, організація 

текстів згідно з їх структурно-композиційними 

особливостями; 

 складання плану статті на встановлену тематику; 

 організація інформаційних частин наукового тексту; 

 визначення цільового призначення дослідженої 

інформації. 

Р
ец

еп
т
и

в
н

о
-

р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

П
р

о
п

ед
ев

т
и

ч
н

и
й

 /
 

за
св

о
єн

н
я

 

ст
р

у
к

т
у
р

н
и

х
 м

о
д

ел
ей

 

р
еч

ен
ь

 

 некомунікативні 

рецептивні лексичні 

вправи  

 вживання лексичних одиниць та клішованих 

конструкцій. 

 некомунікативні, 

умовно-

комунікативні 

граматичні вправи  

 вживання граматичних конструкцій. 
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Продовження Таблиці 1 
  

 некомунікативні, 

умовно-

комунікативні 

рецептивно-

репродуктивні 

 спільне написання тексту з використанням опор та 

супровідних матеріалів; 

 підстановка смислової інформації у запропоновані 

шаблони; 

 відновлення частин тексту з текстовими опорами; 

 стилістична трансформація речень та фразових 

єдностей; 

 розширення наявної інформації; 

 досягнення зв’язності та логічності викладу 

академічного тексту;  

 аргументування на вказану тему. 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Н
а
п

и
са

н
н

я
 

ст
р

у
к

т
у
р

н
о

-

к
о
м

п
о
зи

ц
ій

н
и

х
 

ел
ем

ен
т
ів

 с
т
а

т
т
і  комунікативні 

рецептивно-

продуктивні і 

продуктивні  

 написання окремих складових частин статті 

(анотація, частини тіла статті); 

 

Н
а
п

и
са

н
н

я
 

ст
а
т
т
і 

/ 

а
н

о
т
а
ц

ії
  комунікативні 

продуктивні 

 самостійне написання повноцінного тексту. 

 

 Наведемо приклади запропонованої підсистеми вправ: 

Приклад 1. Вправа для перевірки сформованості знань про основні 

структурно-композиційні елементи академічних текстів з опорою на власний 

досвід курсанта. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, продуктивна. 

Спосіб виконання: у невеликих групах, усно. 

Контроль: перевірка з боку викладача  

Інструкція: Together with your partner(s) think of the elements that an article 

can consist of. Use the following list to note your ideas. The number of points in the list 

corresponds to the number of elements. 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

7. ______________ 

8. ______________ 

Приклад 2. Вправа на формування лексичних навичок читання, 

спрямованих на розпізнавання спеціалізованої інформації; контроль 

сформованості навичок аналітичного мислення. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача, усний. 

Інструкція: Read the abstract from the article on RF-7800V Handheld VHF 

Tactical Radio and make brief specification notes. Write down the benefits of using this 
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particular Radio in a combat situation. Use the following chart to compare it with the 

Radio used in the Armed Forces of Ukraine. 

Режим доступу : https://www.harris.com/sites/default/files/downloads/solutions/rf-

7800v-hh-handheld-vhf-tactical-combat-net-radio.pdf  

RF-7800V Handheld VHF Tactical 

Radio 

Radio used in Ukrainian Armed 

Forces 

1. __________________________ 1. __________________________ 

2. __________________________      2. __________________________ 

3. __________________________      3. __________________________ 

4. __________________________      4. __________________________ 

Приклад 3. Вправа на розвиток вмінь читання та аргументування з опорою 

на текст. 

Тип вправи: комунікативна, рецептивно-репродуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача.  

Інструкція: Read the abstract about unmanned aerial vehicles (UAV). Write 

arguments in Pro & Contra its use for military purposes. 

Unmanned aerial vehicles (UAVs) have come a long way since their first 

deployment, passing from oddity to a commonplace operational necessity. Today, 

around 90 countries fly military drones, ranging in size from the Global Hawk, with its 

40m wingspan, 6,800kg weight and $131.4 million price ticket, right down to the likes 

of the diminutive 18g Black Hornet costing just $40,000. 

With widespread agreement that UAVs are the future of warfare, and the scope of 

missions they can be tasked with growing apace, they are one of the hottest sectors for 

R&D as drone manufacturers and defence departments focus on perfecting flexibility, 

endurance and autonomy.  It seems the age-old trade off between the higher speeds and 

longer range of fixed-wing aircraft and the flexibility that rotor-wings enjoy to hover, 

take-off and land vertically may soon be a thing of the past for future drone designers. 

Режим доступу : https://www.army-technology.com/features/uav-innovation-

new-concepts-taking-hold/ 

Приклад 4. Вправа на розвиток умінь виокремлення смислового 

навантаження тексту як опори для подальшого планування та структурування 

академічного тексту. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна. 

Спосіб виконання: робота у невеликих групах, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Read the following article and highlight key information. With your 

partner, think what information can better fit the structural elements of the article 

(Materials and Methods, Results, Discussion).   

Режим доступу : 

https://www.bmvg.de/resource/blob/20950/650b66616cea6749cb73fa2f4659779f/2018

0103-military-scientific-research-annual-report-2016-englisch-data.pdf 

Приклад 5. Вправа для формування вмінь організації структурних 

елементів академічного тексту. 

Тип вправи: комунікативна, продуктивна. 
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Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Create outlines for the possible paragraphs below, based on the topic 

sentences. Remember that the outlining process is just the preliminary stage of the 

writing plan. You do not need to write complete sentences – just ideas. Be creative! 

Outline 1 

A. Topic Sentence: English knowledge can help servicemen climb their career ladder.  

B. Supporting Ideas 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

Outline 2 

A. Topic Sentence: Military technology often seems to be the dark side of innovation. 

B. Supporting Ideas 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

Приклад 6. Вправа для формування вмінь написання одного зі структурних 

елементів наукового тексту з опорою на запропонований лексичний матеріал. 

Тип вправи: комунікативна, продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: You have 4 topics. Use the words in the boxes to write down the 

paragraph. 

1. Military serviсe should be obligatory. 

obligatory to my mind important hide Escape 

military service serve in the 

army 

unpopular prestigious Protect 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Assignment abroad is a good way to earn money. 

abroad/ 

overseas 

peace keeping popular dangerous receive salary 

prospects to apply motivation career  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

У дослідженні обґрунтовано, розроблено та описано модель організації 

освітнього процесу, якою передбачено оволодіння курсантами АКАП в межах 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування». Формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП здійснюється на І курсі 

другого рівня вищої освіти, навчання курсантів академічного письма відбувалось 

у ІІ семестрі навчання за другим рівнем вищої освіти. Обсяг годин у ІІ семестрі 

складав 40 годин – аудиторні заняття, 5 годин – самостійна робота.  

У третьому розділі «Експериментальна перевірка методики формування 

у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі» визначено та охарактеризовано 
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критерії оцінювання рівня володіння АКАП; охарактеризовано процес підготовки 

та організації методичного експерименту; інтерпретовано результати 

експериментального навчання; укладено методичні рекомендації щодо 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП. 

Експеримент проводився на базі Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут (01.10.2018-31.12.2018 рр.). В експерименті 

взяли участь 55 курсантів, що навчалися за другим рівнем вищої освіти «Магістр» 

за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 126 

«Інформаційні системи та технології», 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

Варійованою умовою експерименту є місце виконання завдань для 

самостійного написання статей та анотацій на пропедевтичному етапі. 

Послідовність вправ представлена різними моделями: модель А і модель Б. До 

неварійованих чинників експерименту ми віднесли: 1) кількісний (55 майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут) та якісний склад 

експериментальних груп (за показником рівня навченості); 2) ідентичний 

навчальний матеріал; 3) використання однакового розробленого за нашою 

методикою комплексу вправ; 4) тривалість експериментального навчання (з 

1.10.2018 по 31.12.2018); 5) кількість годин, відведених на експериментальне 

навчання (20 годин аудиторних занять та 5 годин на самостійну роботу); 

6) проведення навчання одним і тим самим викладачем (автором дисертаційної 

роботи); 7) зміст передекспериментального та післяекспериментального зрізів.  

Реалізація експериментального навчання відбувалася в три етапи: 

письмовий передексперементальний зріз, експериментальне навчання та 

письмовий післяекспериментальний зріз. Перший передекспериментальний етап 

передбачає проведення тестування для визначення рівня володіння іноземною 

мовою (ІМ). Курсантам було запропоновано виконати тестове завдання, що 

складалося з трьох частин, а саме: 1) частини на перевірку рівня сформованості 

навичок читання, 2) практичного володіння мовою та 3) письма. Представлений 

тест відповідав рівню B2/B2+, яким, згідно з Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти повинні володіти студенти, що розпочали 

навчання за рівнем магістра. Завдання було розділене на дві частини (тестову та 

письмову) та виконано у два етапи. Частина тесту для перевірки сформованості 

навичок читання та лексико-граматичний текст курсанти виконувати в аудиторії 

під час практичного заняття. В той час як письмове завдання виконувалось у 

межах часу, відведеного на самостійну підготовку. Максимально за виконання 

завдань кожен студент міг набрати 100 балів. 

Результати передекспериментального зрізу  

із визначення рівня володіння іноземною мовою 

Таблиця 2 

Група ЕГ-1 ЕГ-2

СКН  

Середній коефіцієнт навченості до та після проведення експерименту, а 

також приріст наведено у Таблиці 3. 
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Згідно з результатами післяекспериментального зрізу в усіх ЕГ, показник 

перевищив 0,7 (ЕГ-1 – 0,71, ЕГ-2 – 0,78 з показниками приросту ЕГ-1 – 0,08, ЕГ-2 

– 0,13 відповідно). Приріст у ЕГ-2  на 0,05 пунктів перевищує той, що показала 

ЕГ-2, що підтверджує ефективність застосування хмарного сервісу Google 

Classroom на рецептивному етапі навчання з метою самостійного написання 

зразків текстів та виконання вправ. 

Таблиця 3 

Середні показники зрізів 

Шифр 

групи 

Коефіцієнт навченості 

(перед 

експериментальний зріз) 

Коефіцієнт навченості 

(післяекспериментальний 

зріз) 

Приріст 

ЕГ-1 0,63 0,71 0,08 

ЕГ-2 0,65 0,78 0,13 

У ході експерименту було виявлено, що ефективнішим варіантом моделі 

навчання є модель А. Тобто, курсанти досягають кращих результатів у навчанні 

англомовного академічного письма, якщо самостійне написання статей та 

анотацій припадатиме на самостійну роботу. 

Було сформульовано методичні рекомендації щодо ефективнішої реалізації 

методики формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій АКАП. 

ВИСНОВКИ 

У висновках узагальнено основні теоретичні і практичні результати 

дисертаційного дослідження. 

1. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в 

академічному письмі підтвердив відсутність праць, що стосувалися б формування 

АКАП чи застосування моделі змішаного навчання із залученням хмарного 

сервісу Google Classroom. 

2. Було виявлено, що основною причиною породження письмових текстів 

виступає необхідність висловити свої думки, поділитись інформацією або 

уточнити її. На автономному етапі навчання мовець свідомо обирає засоби 

навчання.  

3. Жанровий, текстовий та процесуальний підходи лягли в основу 

формування англомовної компетентності в академічному письмі. Зазначені 

підходи реалізуються  через методичні (принципи доступності навчальних 

матеріалів, інтегрованої організації навчального часу, активізації пізнавальної 

діяльності курсантів та взаємонавчання) та загальнодидактичні (принцип зв’язку 

навчальних матеріалів з майбутньою професійною діяльністю курсантів, принцип 

комунікативної спрямованості вправ, принцип інтерактивності вправ, принцип 

інтегрованого розвитку умінь написання тексту та його аналізу, редагування та 

коригування) принципи навчання.  

4. Мету формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій англомовної компетентності в академічному письмі визначено як 

уміння створювати тексти наукових жанрів, які можна охарактеризувати як 
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логічні, адекватні, правильно структуровані та такі, що сприяють досягненню 

комунікативної мети. Теми, сфери спілкування, ситуації спілкування, тексти та 

мовний матеріал входять до складу предметного аспекту. Процесуальний 

компонент включає в себе мовленнєві навички та вміння у читанні та написанні 

англомовних академічних текстів, вправи для розвитку цих навичок та відповідні 

знання; навички та вміння застосовувати лінгвосоціокультурний матеріал; 

навички оперування лексичним та граматичним матеріалом. 

5. Ротаційна модель змішаного навчання включає три етапи, а саме: онлайн 

навчання, групове навчання та консультативне за участі викладача. Засобом ІКТ 

для реалізації онлайн етапу моделі змішаного навчання обрано хмарний сервіс 

Google Classroom. Модель хмарного сервісу характеризується такими функціями 

як 1) організація та управління навчальним процесом, 2) узагальнена база 

навчального курсу, 3) двосторонній зв’язок викладач-курсант, 4) можливість 

розміщувати завдання для групової та індивідуальної роботи в режимі онлайн, 

5) інтерактивний журнал оцінювання та статистики, 6) менторинг та 

колаборативне навчання. 

6. Для відбору начальних текстів, що є опорою для навчання академічного 

письма були застосовані принципи необхідності і достатності, посильності та 

доступності, відповідності комунікативним потребам, інтелектуальному рівню та 

інтересам курсантів, функціональної обумовленості та тематичної цілісності. 

Щодо критеріїв добору навчальних текстів, було обрано критерій автентичності, 

критерій професійної значущості, актуальності та інформативності, критерій 

відповідності рівню володіння ІМ та інтелектуального розвитку курсантів, 

критерій тематичності, критерій насиченості навчального матеріалу лексичними 

одиницями та граматичними конструкціями. До критеріїв відбору лексичного 

матеріалу для формування АКАП належать: тематичний критерій, критерію 

частотності, критерій сполучуваності, критерій стилістичної унормованості, 

критерій словотворчої цінності. Для добору граматичного матеріалу слід 

спиратись на критерії стабільності, зразковості, зіставності та стилістичної 

маркованості 

7. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

англомовної компетентності в академічному письмі відбувається у три етапи із 

застосуванням розробленої підсистеми вправ та завдань: І етап – рецептивний 

(рецептивні завдання на читання текстів зразків та ознайомлення з їхніми 

структурно-композиційними особливостями), ІІ – рецептивно-репродуктивний 

(некомунікативні, умовно-комунікативні, репродуктивні та рецептивно-

репродуктивні вправи спрямовані на засвоєння лексико-граматичних 

особливостей академічних текстів, формування вмінь логічної побудови 

елементів текстів), ІІІ – продуктивний етап (самостійне написання англомовних 

академічних текстів). 

8. Експеримент для перевірки ефективності авторської методики навчання 

англомовного академічного письма проходив у межах навчальної дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування», що включає 20 годин аудиторних 

занять та 5 годин на самостійну роботу. У процесі експерименту доведено 

гіпотезу: досягти високого рівня сформованості у майбутніх військових фахівців з 
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інформаційних технологій АКАП можливо за умови використання змішаної 

моделі навчання англомовного академічного письма із залученням онлайн 

платформи Google Classroom.  

Експеримент тривав, відповідно до моделі авторської методики, 20 годин і 

складався з трьох етапів – передекспериментального зрізу, експериментального 

навчання та післяекспериментального зрізу. В експерименті взяли участь 

55 курсантів (2 експериментальні групи: ЕГ-1 – 28 осіб, ЕГ-2 – 27 осіб. 

9. Серед критеріїв оцінювання англомовних академічних текстів виділяємо: 

1) дотримання наукового стилю, що характеризується узгодженістю стилю 

викладу з комунікативним завданням та мовленнєвою ситуацією, використанням 

широкого спектра стилістичних засобів, що притаманні академічному 

висловлюванню, та розумінням читачем логіки академічного висловлювання; 

2) змістово-смислову наповненість академічного висловлювання, яку можна 

реалізувати через достатність інформаційної насиченості змісту, використання 

релевантної інформації, чіткість і логічність викладення думок; 3) структурно-

організаційну відповідність, що стосується логічності розташування абзаців і 

підпорядкованість структури головній ідеї; 4) лінгвістична відповідність включає 

в себе вміння адекватного лексичного, синтаксичного й орфографічного 

оформлення академічного висловлювання: коректність вживання лексичних 

одиниць, граматичних і пунктуаційних засобів. 

Методичні рекомендації для формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі із 

застосуванням хмарного сервісу Google Classroom місять чіткі настанови щодо 

створення підсистеми вправ та організації ефективної роботи майбутніх 

військових фахівців. 
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экспериментальной проверке методики формирования у будущих военных 

специалистов в сфере информационных технологий англоязычной 

компетентности в академическом письме на основе методики смешанного 

обучения. 
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В диссертации охарактеризованы лингвистические основы обучения 

будущих военных специалистов в сфере информационных технологий 

англоязычного академического письма; обосновано цель и содержание 

формирования англоязычной компетентности в академическом письме; 

обозначены принципы формирования компетентности в академическом письме; 

рассмотрены особенности использования смешанного обучения с применением 

облачного сервиса Google Classroom; выделено принципы и критерии отбора 

учебного материала для формирования у будущих военных специалистов в сфере 

информационных технологий англоязычной компетентности в академическом 

письме; разработана подсистема упражнений, создана модель организации 

обучения; экспериментально проверена эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: письменная речь, академическая речь, компетентность в 

письме, смешанное обучение, облачные технологии, будущие военные 

специалисты в сфере информационных технологий. 

ABSTRACT 

Dziman H. M. Development of the English language competence in academic 

writing in the future officers majoring in information technologies. – Manuscript. 

A thesis presented for a 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, 2020. 

The thesis deals with theoretical justification, development, and experimental 

verification of the methodology aimed at developing the English language competence 

in academic writing in the future officers majoring in information technologies based on 

blended learning. 

The scientific novelty of the obtained results is shown in the following 

statements: 1) devised methodology aimed at development of the English language 

competence in academic writing in the future officers majoring in information 

technologies based on blended learning implementation via Google Classroom cloud 

service; 2) newly designed exercise subsystem and the learning process organization 

model; 3) improved educational content for development of the English language 

competence in academic writing in the future officers majoring in information 

technologies; 4) procedure of lexical, grammatical, and textual material selection 

underwent its further development; 5) specified criteria and parameters of the English 

language academic texts (scientific article and abstract) evaluation. 

The theoretical generalization of domestic and foreign studies has made it 

possible to prove that teaching of academic writing to the future officers majoring in 

information technologies should be carried out in several steps, considerable attention 

should be paid to the characteristics of the scientific texts. 

The analysis of scientific papers has shown that textual, genre, and procedural 

approaches are an effective methodological basis for teaching English academic writing. 

Training method dominates and is implemented with the exercise complex that stands 

as a practical realization of exercise subsystem for the development of the English 

language competence in academic writing in the future officers majoring in information 

technologies as well as information and communication technologies use.  
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The primary purpose of the English language competence development in 

academic writing in the future officers majoring in information technologies is their 

ability to write scientific articles and abstracts easily while following stylistic, 

structural, organizational, and linguistic peculiarities typical for scientific texts. The 

educational content covers declarative knowledge of the subject field; characteristics of 

genres of scientific texts (scientific article, abstract); lexical units typical for academic 

style; structural and organizational knowledge which deals with writing academic texts 

and their parts; and sociolinguistic knowledge that refers to academic register. 

To develop the English language competence in academic writing in the future 

officers majoring in information technologies training materials were selected. It 

included a selection of lexical units, professional texts in specialized journals, academic 

texts (scientific articles and abstracts). 

Teaching academic writing to the future officers majoring in information 

technologies must be held in three stages: receptive, receptive-reproductive, and 

productive. Each stage has its goals realized via developed exercises and tasks. 

At the receptive stage, cadets analyze several samples of academic texts that 

demonstrate features of a scientific style. During the receptive-reproductive stage, 

cadets learn to properly use lexical units and grammatical structures; to operate 

knowledge of structural, organizational, and stylistic norms of academic texts; to 

expand and generalize information; to follow train of thought, and academic text 

coherence. The productive stage provides for independent academic texts writing under 

a relevant communicative situation. 

To evaluate academic texts the following criteria were used: 1) semantic content 

to determine communicative task and logics; 2) structural and organizational 

correspondence to test argumentative structure of the paragraphs, as well as the logical 

coherence of the semantic structures of the academic text; 3) linguistic correspondence 

that is related to the correct use of lexical units and grammatical structures; 4) style 

correspondence is used to check format of scientific sources, text references, figures, 

tables, graphs, etc.  

The effectiveness of the developed methodology was tested and confirmed within 

the experiment. High level of English language competence in academic writing can be 

achieved by implementing Google Classroom cloud service. This can be realized by 

1) stage-by-stage organization of the study process: Stage I – receptive; Stage II – 

receptive-reproductive; Stage III – productive; 2) developed subsystem of exercises 

implementation with the use of specially selected training material; 3) Google 

Classroom cloud service implementation. 

Practical value of the results: developed exercise subsystem aimed at developing 

of the English language competence in academic writing in the future officers majoring 

in information technologies; developed set of methodological recommendations on 

teaching academic writing to the future officers majoring in information technologies 

with Google Classroom cloud service; e-learning course on English academic writing 

based on Google Classroom cloud service.  

Keywords: writing, academic writing competence, scientific text, competence in 

academic writing, communicative situation, blended learning, cloud technology, future 

officers majoring in information technologies. 


