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АНОТАЦІЯ 

Дзіман Г.М. Формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному 

письмі.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). – 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2020; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробці та 

експериментальній перевірці методики формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в 

академічному письмі (АКАП) на основі методики змішаного навчання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційній роботі вперше розроблено методику навчання майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англомовного академічного 

письма на основі моделі змішаного навчання з опорою на хмарний сервіс 

Google Classroom; створено підсистему вправ та модель організації процесу 

навчання; удосконалено зміст навчання майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовного академічного письма; подальшого 

розвитку набула процедура виокремлення принципів для відбору 

лексичного, граматичного та текстового матеріалу для формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП; уточнено 

критерії та параметри оцінки англомовних академічних текстів у жанрах 

наукової статті та анотації.  

Теоретичне узагальнення вітчизняних і зарубіжних досліджень 

дозволило обґрунтувати, що навчання майбутніх військових фахівців з 
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інформаційних технологій академічного письма варто проводити у декілька 

етапів, значну увагу необхідно звертати на характеристики наукових текстів. 

Аналіз наукових джерел дав змогу встановити, що ефективною 

методологічною основою для навчання англомовного академічного 

писемного мовлення є текстовий, жанровий та процесуальний підходи. 

Домінувальними у навчанні є метод вправляння (реалізується за допомогою 

комплексів вправ як практичної реалізації підсистеми вправ для формування 

у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП) та 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Мета навчання майбутніх офіцерів з інформаційних технологій 

англомовного академічного писемного мовлення полягає у формуванні умінь 

вільно писати такі наукові тексти, які насамперед знадобляться їм у 

професійній діяльності. Серед їхніх різновидів найбільш актуальними є 

наукова стаття та анотація до наукової статті з урахуванням стилістичних, 

структурно-організаційних та лінгвістичних особливостей і вимог до текстів 

таких жанрів. Зміст навчання англомовного академічного писемного 

мовлення охоплює декларативні знання предмета писемного повідомлення; 

характеристики жанрів наукових текстів (наукова стаття, анотація); 

лінгвістичних засобів, притаманних текстам наукового стилю та 

академічному мовленню; структурно-організаційні знання щодо написання 

академічних текстів та їхніх складових частин; соціолінгвістичні знання, які 

стосуються паралінгвістичних знань, а саме, оформлення наукових текстів та 

академічного регістру. 

Для розроблення методики навчання майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій, здійснено добір навчального матеріалу. Для 

відбору лексичних одиниць визначено такі критерії: комунікативної цінності, 

урахування рідної мови (зіставності), тематичності; для граматичних 

структур – стабільності, стилістичної унормованості; для текстів професійної 

спрямованості – комунікативної цінності, інформативності, автентичності, 
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цілісності. На основі означених критеріїв відібрано англомовні академічні 

тексти: наукові статті та анотації до наукових статей; тексти предметного 

характеру: професійно спрямовані статті у профільних журналах та онлайн 

виданнях.   

Навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

англомовного академічного письма доцільно здійснювати у три етапи: 

рецептивний, рецептивно-репродуктивний та продуктивний. Кожен етап має 

свої цілі, відповідно до яких були розроблені вправи та завдання. 

Із урахуванням текстового, жанрового та процесуального підходів 

переважна більшість вправ та завдань має умовно-комунікативний та 

комунікативний характер, лише на рецептивному етапі навчання велика 

кількість вправ є некомунікативними. Вправи мають на меті написання 

адекватних, логічних, стилістично та лінгвістично нормованих академічних 

текстів.  

Спираючись на характерні ознаки досліджуваних жанрів наукового 

стилю (наукова стаття, анотація) розроблена підсистема вправ і завдань 

організована таким чином, щоб на кожному з трьох передбачених етапів 

формувалися знання, навички та вміння писати тексти наукового стилю. Для 

досягнення цієї мети: 

- на рецептивному етапі курсантам пропонується провести аналіз декількох 

зразків академічних текстів, які демонструють особливості наукового 

стилю, зокрема його структурно-змістову організацію, композиційну 

завершеність, лексичне та граматичне наповнення, засоби логічного й 

стилістичного зв’язку між елементами тексту, інформаційну достатність і 

насиченість; 

- на рецептивно-репродуктивному етапі у курсантів формуються навички 

вживання лексичних одиниць, граматичних структур, уміння оперування 

структурно-організаційними та стилістичними нормами академічних 

текстів; курсанти вправляються у розширенні та узагальненні інформації; 
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вчаться дотримуватися логіки викладу думок та зв’язності академічного 

тексту. На цьому ж етапі курсанти створюють смислові частини тексту. 

- на продуктивному етапі курсанти самостійно створюють англомовні 

академічні тексти за відповідною комунікативною ситуацією 

академічного спілкування. 

Для оцінювання академічного писемного мовлення запропоновано такі 

критерії: 1) змістово-смислової наповненості – для визначення інформаційної 

насиченості, відповідності тексту змісту комунікативного завдання, 

логічності викладу думок; 2) критерій структурно-організаційна 

відповідність перевіряє сформованість вмінь логічного викладу, що 

стосується як смислових частин академічного тексту, аргументативної 

структури абзаців, а також логічної зв’язності смислових структур 

академічного тексту; 3) критерій лінгвістичної відповідності співвідноситься 

з адекватним та коректним вживанням лексичних та граматичних структур та 

засобів мовної зв’язності; 4) критерій стильової відповідності застосовується 

для перевірки правильного оформлення наукових джерел, посилань по 

тексту, рисунків, таблиць, графіків, тощо. Така сукупність критеріїв дозволяє 

визначити ступінь готовності курсанта до продукування англомовних 

академічних текстів, зокрема наукової статті та анотації. 

Ефективність розробленої методики перевірено й підтверджено в ході 

експериментального навчання. У процесі експерименту було доведено 

гіпотезу: досягти високого рівня сформованості у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП можливо за умови використання 

змішаної моделі навчання англомовного академічного письма із залученням 

хмарного сервісу Google Classroom. Це можливо під час: 1) поетапної 

організації процесу формування АКАП (І етап – рецептивний; ІІ етап – 

рецептивно-репродуктивний; ІІІ етап – продуктивний, 2) впровадження 

розробленої підсистеми вправ з використанням спеціально відібраного 
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навчального матеріалу; 3) застосування у процесі навчання хмарного сервісу 

Google Classroom. 

Практичне значення дослідження полягає в укладанні комплексу вправ 

для формування АКАП у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій, методичних рекомендації щодо використання методики 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП із залученням 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 

(ВВНЗ). 

Ключові слова: писемне мовлення, академічне мовлення, текст 

наукового стилю, компетентність в академічному письмі, комунікативна 

ситуація, змішане навчання, хмарні технології, майбутні військові фахівці з 

інформаційних технологій. 
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ABSTRACT 

 

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

academic writing in the future officers majoring in information technologies. 

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Studies. Research 

specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

languages).– National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute». Kyiv, 2020; – 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. 
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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.  

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 
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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. 
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ВСТУП 

 

Сучасний етап формування громадянського суспільства, правової 

держави та розбудови Збройних Сил України вимагає визначення 

концептуальних засад освіти у військовій сфері. Тому виникає інноваційна 

освіта, яка стає результатом переходу до нового інформаційного суспільства 

та простору, кардинальної зміни парадигм суспільного розвитку та 

суворіших вимог до фахівців.  

Військова освіта не є винятком і також зазнає суттєвих трансформацій. 

Вона слугує не лише для становлення та розвитку особистості, але й формує 

фахівця військової сфери, його людські якості та професійні характеристики.  

Сучасна політична ситуація в країні та загальні зміни спрямовані не 

лише на інтеграцію України з Європейським Союзом, але й на зближення з 

різними військовими організаціями, що стало додатковою мотивацією у 

вивченні іноземної мови (ІМ). Задля ефективної співпраці українських 

фахівців із їхніми закордонними колегами, українські військовослужбовці 

повинні володіти ІМ. Зокрема, знання ІМ уможливлює участь України у 

проведенні міжнародних операцій в складі сил ООН, спільних з військами 

НАТО військових навчаннях. Обмін фахівцями стає стимулом в опануванні 

військовослужбовцями 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 
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вищої освіти «магістр», повинні вміти продукувати логічні, з’язні тексти 

професійного характеру, які відображали б результати їхньої діяльності 

(STANAG, 2010).  

Для того, щоб майбутній військовий фахівець міг брати участь у діалозі 

культур із представниками Збройних Сил інших країн, він повинен володіти 

іншомовною комунікативною компетентністю, яка дозволить йому нарівні 

висловлювати свою думку, захищати власну точку зору, стверджувати або 

заперечувати думку інших, погоджуватися або не погоджуватися з нею у 

певній комунікативній ситуації (І.П. Лозинський). Звідси випливає проблема 

професійної іншомовної підготовки майбутніх військових фахівців. Саме 

тому формування АКАП є актуальним для майбутніх військових фахівців. 

Наукова діяльність передбачає вміння інтерпретувати свої 

дослідження, тобто пристосовувати їх до правил мовної поведінки в науковій 

дискусії. Писемний науковий текст повинен бути адаптований до сприйняття 

курсантами, вимагати активної вправності, обізнаності у мовностилістичних 

ресурсах мови. Як учасники сучасного наукового дискурсу майбутні 

військових фахівців з інформаційних технологій мають бути обізнані  про 

науковий стиль як важливу форму викладу наукової інформації. 

Методика навчання писемного мовлення була предметом спеціальних 

досліджень. Навчанню студентів економічних спеціальностей створення 

англійською мовою писемних форм професійного ділового спілкування 

присвячено науковий доробок Н. В. Зінукової (Зінукова, 2004), О. П. Биконя 

(Биконя, 2018) обґрунтувала проблему навчанню економістів ділових усних 

та писемних переговорів, Г. С. Скуратівська (Скуратівська, 2002) розробила 

методику навчання студентів фінансово-економічних спеціальностей 

писемного англійського професійного мовлення на основі написання ділових 

листів, телексів, звітів, угод і контрактів, В. В. Бебих (Бебих, 2009) займалася 

методикою організації самостійної роботи майбутніх фінансистів, зокрема 
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написанню ділової кореспонденції та О. М. Устименко (Устименко, 2002) 

(фахова документація). 

Проблема формування компетентності в письмі у вищій школі 

привертала увагу багатьох дослідників (Задорожна, 2014; Майєр, 2011; 

Одегова, 2012; Васильєва, 2005; Патієвич, 2016; Устименко, 2003; 

Крівчикова, 2005; Гальченко, 2016; Борецька, 2005; Метьолкіна, 2009 та ін.). 

Тоді як навчанню безпосередньо академічного англомовного писемного 

мовлення присвячено праці Е. В. Васильєвої, Т. М. Корж, Т. В. Яхонтової, 

О. В. Патієвич, О. В. Кіршової, Н. М. Одегової. Питання визначення змісту 

професійно орієнтованого навчання англійської мови висвітлено у праці 

О. Б. Тарнопольського та С. П. Кожушко «Методика навчання студентів 

вищих навчальних закладів письма англійською мовою» (Тарнопольський і 

Кожушко, 2008).   

Слід відмітити низку праць, присвячених застосуванню технологій 

Google у навчанні ІМ. Г. М. Крацов, О. О. Гнєдкова (Кравцов; Гнєдкова, 

2018) розглядали питання методики використання хмарних сервісів, зокрема 

й сервісів Google, у навчанні ІМ. Т. К. Варенко (Варенко, 2014) описує 

можливість використання сервісів Google для розробки курсів дистанційного 

навчання. А. В. Логінова (Логінова, 2015) окреслює переваги застосування 

Google Docs у навчанні ІМ. Роботи, які були б присвячення навчанню ІМ за 

допомогою хмарного сервісу Google Classroom відсутні.  

Навчанню майбутніх військових фахівців присвячено наукові роботи 

Ю. М. Несин (навчання курсантів англомовного монологічного мовлення на 

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

орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів ВВНЗ), 

С. В. Лазаренко (самостійне оволодіння англомовною лексико-граматичною 

компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з 

інформаційно-телекомунікаційних технологій), Л. П. Якубовської 



19 

 

(використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі 

навчання   ІМ майбутніх офіцерів-прикордонників).  

Попри суттєві здобутки в галузі методики навчання писемного 

мовлення студентів немовних спеціальностей ВВНЗ, слід констатувати, що 

зазначені вчені-методисти дослідили не всі аспекти навчання писемного 

мовлення, зокрема, недостатньо висвітленою є проблема формування 

англомовної компетентності в академічному письмі майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій. 

Серед зарубіжних вчених, які звертаються до проблеми навчання 

англійського писемного мовлення, важливими є праці Дж. Хіндз (Hinds, 

1987), Т. Сілви (Silva, 1990), І. Лекі (Leki, 1992), В. Грабе та Р. Каплан (Grabe 

& Kaplan, 1996), К. Харріса та С. Грехема (Harris & Hraham, 1996), , С. Крослі 

(Crossley, 2014), Д. С. Макнамари (McNamara, 2013), Дж. Хармера (Harmer, 

2004) та інших. 

Такі дослідники, як Г. Гласман-Діл ( Glasman-Deal, 2010), Е. Грін 

(Greene, 2013), П. Гудсон (Goodson, 2013), Г. Сворд (Sword, 2013), 

Е. М. Кемер (Koemer, 2008), В. Струнк (Strunk, 2006), М. Аліоттf (Aliotta, 

2018), К. Хайланд (Hyland, 2002; 2006; 2009), Дж. Свейлс (Swales, 2004; 

2011), Д. Бібер (Biber, 2006), Г. Несі (Nesi, 2012), К. Харлі (Harley, 2004), 

Дж. Шимела (Schimel, 2010), Р. Дея та Б. Гастела (Day &  Gastel, 2012), 

Д. Касенове та С. Кірка (Casenove & Kirk, 2016), Н. Берона (Baron, 2010), 

Дж. Колза та Д. Котца (2013), говорячи про актуальність навчання 

академічного мовлення, зосереджують свою увагу на жанрі статті (М. Каржіл 

та П. О’Коннор (Cargill & O’Connor, 2009), A. Рейс (Reis, 2013), Р. Паіва 

(Paiva, 2013), П. Белт, М. Моттонен, Дж. Харконен (Belt, 2011), Д. Фріман 

(Freeman, 2000), ), Д. Шарп (Sharp, 2002), Ф. Суппе (Suppe, 1998), С. Гріффіс 

(Griffies, 2013), Т. Хенгл та М. Гоулд (Hengl & Gould, 2002), М. Дернтл 

(Derntl, 2014)) і на жанрі анотації (Р. Вайберг та С. Бьюкер (Weissberg & 

Buker, 1990), М. Вінкер (Winker, 1999), А. Тернера (Turner, 2012), Р. Хейнс та 
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К. Мелроу (Haynes & Mulrow, 1990), Ч. Андраде (Andrade, 2011), Дж. Хартлі 

(Hartley, 2014), Ф. Мосс (Moss, 2014). 

Однак, увесь проаналізований обсяг наукових та методичних джерел 

свідчить, що  в українському контексті навчання академічного писемного 

мовлення військових фахівців не ґрунтується на чітко визначеному матеріалі 

академічних текстів і  недостатньо забезпечене ефективними методиками.  

Отже, актуальність нашого дисертаційного дослідження зумовлена:  

- сучасними вимогами до професійної підготовки військових фахівців з 

інформаційних технологій, потребою в підготовці 

висококваліфікованих фахівців, здатних продукувати адекватні, 

змістовні, логічні академічні тексти професійного характеру;  

- 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 року) та Вченою радою Національного технічного університету України 
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«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 та особливості використання у військовій справі; 

2. Визначити методичні засади та психологічні особливості 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП; 

3. Окреслити цілі та зміст формування у майбутніх військових фахівців 

з інформаційних технологій АКАП; 

4. Обґрунтувати критерії добору навчального матеріалу для 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП в жанрах наукової статті та анотації; 

5. Розробити підсистему вправ і завдань для формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП 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 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП.  
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Об’єктом дослідження є процес формування АКАП у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій.  

Предметом дослідження є методика формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП з використанням 

моделі змішаного навчання. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що формування у  

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП 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 

АКАП (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 
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компетентності в англомовному академічному письмі; педагогічне 

моделювання для встановлення ланок лінгводидактичної моделі формування 

у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП; 

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 АКАП відбувається шляхом застосування ротаційної моделі 

змішаного навчання, в якій у межах вивчення дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» курсанти змінюють місце 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 он-лайн навчання; 

2. Підсистема вправ для формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП інтегрує три підходи до навчання 

академічного письма, а саме: жанровий, процесуальний та текстовий;  

3. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій АКАП здійснюється у три етапи, кожен з яких 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 АКАП у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій забезпечується 
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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 розробці комплексу вправ 

для формування АКАП у майбутніх військових фахівців з інформаційних 
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технологій, методичних рекомендацій щодо використання методики 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП за допомогою хмарного сервісу Google Classroom, створення і 

впровадження електронного курсу з навчання англомовного академічного 

письма на основі хмарного сервісу Google Classroom. Результати 

дослідження можуть бути використані під час написання підручників та 

навчальних посібників з англійської мови для курсантів військових вищих 

навчальних закладів. 

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та 

його суб‘єкти в Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут. На різних етапах експерименту взяли участь 55 курсантів.  

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Воєнно-

дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (акт впровадження № 10 від 

24.06.2019), Національній академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького (акт впровадження № 3 від 08.10.2019), 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (акт впровадження № 6 від 24.06.2019). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

оприлюднено на 6 наукових конференціях, зокрема: міжнародних – 

«Проблеми та перспективи розвитку освіти» (Львів, березень 2017 р.), 

«Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, 

соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти» (Київ, квітень 

2017 р.), «Стратегії мужкультурної комунікації в мовній освіті сучасних 

університетів» (Київ, квітень 2019), Current Trends in Linguistics Conference 

(Hamburg, March 2019), «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті 

сучасних університетів» (Київ, квітень 2019); всеукраїнських – Молодіжна 

військова наука у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка, (Київ, березень 2018 р.); міжвузівських – «Актуальні проблеми 

іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» (Київ, квітень 
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2018 р.), Міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми 

іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки» (Київ, квітень 

2019 р.). 

Список публікацій. 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.  



27 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У 

МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

АКАДЕМІЧНОМУ ПИСЬМІ 

 

1.1. Сучасний стан навчання майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовного академічного письма 

 

Курс України на євроінтеграцію ставить перед ВВНЗ нові завдання, що 

полягають у підвищенні освітнього потенціалу країни та вихованні нового 

покоління офіцерів. Підняття статусу ІМ як засобу міжкультурного та 

професійного спілкування, посилення вимог до випускників ВВНЗ щодо 

рівня володіння ІМ, у зв’язку з необхідністю взаємодіяти з дипломатичними 

військовими представництвами іноземних держав в Україні та за кордоном, 

вказують на необхідність покращення якості вищої освіти (Галкіна, 2014). 

Так, для того, щоб визначити основні орієнтири та завдання навчання 

майбутніх військових фахівців ІМ, вважаємо за доцільне спиратися на низку 

чинних документів, а саме: Закон України «Про освіту» (Верховна Рада 

України, 2017, «Про вищу освіту» (Верховна Рада України, 2014), наказ 

Міністерства оборони України «Про затвердження Критеріїв використання 

ІМ у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України» 

(Міністерство оборони України, 2014), а також міжнародний договір, що 

стосується стандартів володіння ІМ для військовослужбовців STANAG 6001. 

Таким чином, сьогодення розкриває перед майбутніми військовими 

фахівцями з інформаційних технологій можливості особистісного розвитку, 

реалізувати які можливо шляхом спілкування з іноземними колегами, 

ознайомлення з останніми науковими розвідками у сфері військових 
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технологій та через професійну діяльність в умовах іншомовного 

суспільства.  

Низка дослідників присвятили свої роботи навчанню ІМ 

військовослужбовців, а саме Ю. М. Несин, В. Г. Златніков, С. В. Лазаренко, 

Л. П. Якубовська, О. В. Зіміна, І. Ф. Голованова, В. А. Сисоєв, 

О. В. Вахрушева.  

Педагогічні умови використання навчально-рольових ігор професійної 

спрямованості в процесі навчання ІМ майбутніх офіцерів-прикордонників 

дослідила у своїй праці Л. П. Якубовська (Якубовська, 2002). Авторка 

визначила показники оцінювання ефективності використання навчально-

рольових ігор. Ще одним здобутком ученої є розробка типології навчально-

рольових ігор професійної спрямованості для занять з ІМ. 

Навчанню майбутніх військових фахівців англомовного монологічного 

мовлення на матеріалі військових брифінгів було присвячено працю 

Ю. М. Несин (Несин, 2013). У цьому дисертаційному дослідженні 

розроблено методику навчання майбутніх військових фахівців англомовного 

професійно спрямованого монологу-повідомлення на матеріалі військових 

брифінгів, визначено фактори психологічного впливу на навчання курсантів, 

які є специфічними для ВВНЗ. Крім того, дослідниця удосконалила перелік 

мовленнєвих і професійних умінь, необхідних курсантам для створення 

англомовного професійно спрямованого монологу-повідомлення.  

Ще одним дослідженням, присвяченим навчанню ІМ майбутніх 

військових фахівців є робота С. В. Лазаренко (Лазаренко, 2018), у якій 

представлено методику самостійного оволодіння майбутніми військовими 

фахівцями з інформаційно-телекомунікаційних технологій англомовною 

лексико-граматичною компетентністю та навчальними стратегіями у читанні 

з використанням мобільних додатків. У ході дослідження авторкою було 

розроблено мобільний додаток Mobile Learning Class та створено закриту 

спільноту English in USE: Military IT technologies у мережі Google+. Значним 
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внеском можна вважати виконаний відбір безкоштовних мобільних додатків 

від корпорації Google, що сприяють самостійному оволодінню англомовною 

лексико-граматичною компетентністю та навчальними стратегіями у 

читанні. 

Методику навчання професійно-орієнтованого аудіювання 

англійською мовою курсантів ВВНЗ розробив В. Г. Златніков (Златніков, 

2012).  

Серед зарубіжних дослідників-методистів, що займались навчанням ІМ 

у ВВНЗ, можна виділити дисертаційну працю О. В. Зіміної (Зіміна, 2007), яка 

присвятила дослідження навчанню курсантів військово-морських вищих 

навчальних закладів ІМ в межах безперервної освіти. І. Ф. Голованова 

(Голованова, 2008) займалась формуванням професійної компетентності 

курсантів ВВНЗ на основі навчального проектування у процесі навчання ІМ. 

Праці В. А. Сисоєва (Сисоєв, 2013) присвячені лінгводидактичним 

особливостям індивідуалізації навчання англійської мови у ВВНЗ. 

О. В. Вахрушева (Вахрушева, 2018) досліджувала методику навчання ІМ 

курсантів ВВНЗ в умовах самоорганізації.  

Таким чином, проблема формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП є актуальною та потребує подальших 

досліджень для її вирішення. Наразі відсутні роботи, що повною мірою 

висвітлюють особливості навчання академічного письма, зокрема написання 

текстів наукового стилю у жанрах наукової статті та анотації військовими 

фахівцями з інформаційних технологій. Крім того, попри наявність великої 

кількості праць із навчання професійно орієнтованого письма англійською 

мовою, вони можуть лише частково вирішити проблему формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі, а саме таких жанрів наукового тексту 

як стаття та анотація. Вищезазначені наукові доробки, безумовно, мають 

значний вплив на сучасний стан дослідження, проте у своїй більшості 
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стосуються навчання студентів гуманітарних спеціальностей. Таким чином, 

роботи, які були б присвячені навчанню академічного письма майбутніх 

військових фахівців наразі відсутні. Слід також зазначити, що особливості 

навчання академічного письма на рівні C1/C2, є недостатньо дослідженими. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» (ВІТІ, 2018) вступний рівень курсантів 

магістратури немовних спеціальностей дорівнює В2 (незалежний 

користувач). Це забезпечує курсантам достатньо високий рівень 

комунікативної компетентності для того, щоб вони могли стати ефективними 

учасниками академічного та професійного середовища. Водночас 

університети повинні далі розвивати у курсантів магістратури професійно 

орієнтовану іншомовну комунікативну компетентність. Цей рівень 

професійної освіти великою мірою інтегрує мовні вміння зі змістом 

конкретної спеціалізації. А в умовах постійного зростання міжнародної 

академічної мобільності за сприяння Болонського процесу цільовий рівень 

володіння ІМ студентів магістратури (С1) відкриває можливості для 

приєднання до європейського простору вищої освіти (Наумова, 2010).  

У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти наголошується 

(ЗЄР, 2018), що загальною метою навчання письма для рівня С1, який 

повинен бути досягнутим після закінчення магістратури за технічною 

спеціальністю, є формування вмінь писати чіткий, послідовний текст у 

певному жанрі та розкривати проблему за допомогою ефективної логічної 

структури продукованого тексту. На автономному рівні володіння ІМ 

відбувається розвиток та удосконалення вже сформованих на попередніх 

етапах навчання вмінь, а також продовжується розвиток вмінь письма, які 

сприятимуть професійному та науковому розвитку курсанта. Це включає 

вміння писати наукові статті, доповіді, рецензії, анотації та роботи 

дослідницького характеру за професійною тематикою.  
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Згідно зі стандартом вищої освіти України за ступенем  магістра, 

12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 

125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 

172 «Телекомунікації та радіотехніка», майбутні військові фахівці з 

інформаційних технологій, які навчаються за цими спеціальностями, повинні 

вміти в англомовному академічному письмі: 

 писати зрозумілі, деталізовані тексти, пов'язані з академічною та 

професійною сферами (наприклад, резюме, звіт про конференцію, 

анотації, тези доповідей, статті, тощо);  

 готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію, 

враховуючи соціокультурні норми написання (стиль, форму, структуру, 

тощо);  

 вміти описувати проведений експеримент, графіки, схеми;  

 писати з високим ступенем граматичної коректності;  

 створювати наукові та технічні звіти, публікації за результатами 

проведеного дослідження, есе тощо;  

 організовувати текст як послідовність абзаців з їхніми заголовками та 

підзаголовками;  

 коректно наводити цитати;  

 складати бібліографію;  

 вичитувати та коригувати роботу (ВІТІ, 2018). 

У ході дослідження було проведено опитування 13 викладачів кафедри 

іноземних мов ВІТІ імені Героїв Крут, щодо необхідності навчання 

академічного письма англійською мовою. Так, за результатами опитування 

викладачі одноголосно засвідчили, що вміння писати наукові статті 

англійською мовою майбутніми військовими фахівцями з інформаційних 

технологій є дуже важливими. Серед жанрів, яким навчають превалюють 

наукова стаття та анотація до неї. 85% викладачів незадоволені вміннями 

курсантів писати академічні тексти, в той час як лише 15% переконані, що 
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студенти мають деякі труднощі. Викладачі також зазначили, що курсанти 

лише частково орієнтуються у жанрових особливостях написання наукових 

статей та анотацій англійською мовою, а серед помилок превалюють 

граматичні (45%), композиційно-структурні (35%) та лексичні (20%). Всі 

викладачі наголосили, що приділяють не більше 10% аудиторного часу для 

навчання майбутніх курсантів з інформаційних технологій академічного 

письма англійською мовою. Також викладачі акцентують увагу на майже 

повній відсутності завдань у підручниках, які були б спрямованні на 

навчання академічного письма.  

Проаналізувавши наявні на сьогодні теоретичні засади та практичні 

розробки вирішення поставленої нами проблеми, вважаємо за доцільне 

розглянути підручники, які використовуються низкою ВВНЗ для навчання 

майбутніх військових фахівців письма на автономному етапі. При відборі 

підручників для навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій ІМ ми спирались на програму навчальної дисципліни «Іноземна 

мова професійного спрямування» (ВІТІ, 2018) та результати роботи науково-

методичної конференції з питань розвитку мовної підготовки у секторі 

національної безпеки та оборони України, що відбувалась на базі 

Національного університету оборони України (27 листопада 2018). Так, було 

виявлено, що для навчання ІМ в межах другого освітнього рівня 

використовують такі підручники: 

 «Campaign 3. English for the Military», автор Simon Mellor-Clark, 

видавництво Macmillan, 2010; 

 «Check your Vocabulary for Military English: A Workbook for Users», 

автор Richard Bowyer, видавництво Peter Collin Publishing, 2001; 

 практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної 

мовної підготовки), автор О. О. Робак, Військовий інститут Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Для того, щоб здійснити аналіз підручників, ми звернулись до доробків 

І. Л. Бім (Бім, 1974) та Н. Ф. Бориско (Бориско, 1999). Так, за визначенням 

І. Л. Бім, підручник є основним засобом виконання цілей і реалізації змісту 

навчання, який організовує і спрямовує діяльність студента та викладача, і 

сприяє їхній взаємодії. є макромоделлю системи навчання, що відображає всі 

її компоненти, в тому числі цілі, зміст і структурування матеріалу, є 

методично організований відповідно до визначених цілей (Бім, 1974). 

Вчена-методист сформулювала загальні характеристики підручників і 

на їх основі було визначено п’ять груп принципів, за якими оцінюється 

підручник: 1) підручник має бути системою, в якій взаємодіють цілі, зміст 

навчального предмету і процесу формування іншомовних знань, навичок і 

вмінь, а також методи і засоби навчання; 2) для успішного управління 

навчальним процесом підручник має відповідати всім його найсуттєвішим 

вимогам; 3) у підручнику повинні чітко простежуватися цілі та завдання 

навчання; 4) у підручнику мають бути враховані всі чинники, що визначають 

зміст навчання; 5) підручник повинен якнайповніше відбивати основні 

методи навчання: демонстрацію, пояснення, організацію тренування, 

організацію використання (Бім, 1974). 

У своїй монографії Н. Ф. Бориско (Бориско, 1999) презентує 

12 функцій підручника, серед яких визначає універсальні (дидактичні) і 

спеціальні (методичні), характерні навчальній літературі з ІМ для вищої 

школи: моделювальна, навчальна, управлінська, інформаційна, 

професіоналізуюча, мотивуюча, індивідуалізуюча, компенсаторна, 

контролююча, організаційно-планувальна, адаптивно-оптимізуюча, 

діагностична. У цілому, усі названі функції різнобічно розкривають роль 

підручника з ІМ в освітньому процесі і не тільки визначають домінувальну 

роль навчальної книги в системі навчання, але й окреслюють конструктивні 

вимоги до її створення, аналізу й використання.  
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Беручи за основу думку В. Г. Редько (Редько, 2017), вважаємо, що 

будь-який підручник є макроструктурою за зовнішніми показниками та 

мікроструктурою за внутрішніми характеристиками. Згідно з думкою автора, 

макроструктура вирізняється своїми дидактичними особливостями та є 

спільною та адаптивною для підручника з будь-якого предмета. Натомість 

мікроструктурі характерні методичні ознаки з конкретного предмета. Автор 

наголошує на тому, що макроструктура охоплює три основниі компоненти, а 

саме: вступну частину, основну частину та довідникові матеріали. Зміст 

певного предмета визначає компоненти мікроструктури. Ці компоненти 

враховують особливості навчального матеріалу та націлені на його 

засвоєння. Підрозділи, частіше за все, представлені у вигляді уроків або 

параграфів. 

У цьому з’язку необхідно відзначити основні вимоги до структури 

підручника з ІМ, які висуває у своїй роботі (В. Г. Редько, 2017, с. 3). Автор 

переконливо доводить, що зміст підручника конструюється на чітко 

дібраному мовному, мовленнєвому, країнознавчому, ілюстративному та 

інших матеріалах у певні структурні одиниці: тематичні розділи, підрозділи, 

сюжетні ситуації тощо. У зв’язку з цим кожний підручник з ІМ також має 

свою макроструктуру (зовнішню структуру). Такі вчені як Т. Н. Каменева 

(Каменева, 2012, с. 470, В. Г. Редько (Редько, 2017, с. 3,), А. А. Дорофеев 

(Дорофеев, 2013, с. 91) визначають такі її компоненти: вступну частину у 

формі звернення до студентів, тематичні розділи, підрозділи (уроки), 

граматичний довідник, деколи – країнознавчий глосарій, двомовний словник 

вивченої лексики.  

За визначенням тих же вчених (Каменева, 2012, с. 470; В. Г. Редько, 

2017, с. 3), мікроструктура (внутрішня структура) складається з вправ і 

завдань, які мають виконувати студенти у межах уроку для набуття 

іншомовного комунікативного досвіду з певної теми, а також позатекстових 

ілюстративних матеріалів: малюнків, світлин, схем, таблиць тощо. Зазвичай, 
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це різні типи і види засобів оволодіння мовою і мовленням, дібрані та 

особливим способом організовані у підрозділі. Як правило, внутрішня 

структура навчання повинна враховувати психологічні особливості та 

можливості курсантів певного віку, набутого навчального досвіду і окреслені 

цілі навчання для певного етапу.  

Оскільки дисертаційне дослідження спрямовано на формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП, було 

розроблено критерії оцінки, що спрямовані безпосередньо на визначення 

блоків для навчання академічного письма на другому магістерському рівні 

вищої освіти. Отже, основними критеріями є такі: 

Стилістичні: 

- наявність теоретичних відомостей про особливості наукового стилю та 

жанри наукових текстів; 

- наявність матеріалів для розвитку композиційно-стилістичних умінь: 

структурної організації тексту за його логіко-композиційною моделлю, 

вимоги до наукового стилю та їх чіткого дотримання; 

- наявність інформації про важливість забезпечення формально-логічних 

зв’язків письмових висловлювань та вправи на їх досягнення; 

- наявність інформації щодо міжнародних стилів оформлення наукових 

текстів, зокрема наукових статей (IEEE, MLA, APA, Chicago Manual of 

Style, тощо). 

Лінгвістичні критерії оцінки підручника стосуються наявності завдань 

на вдосконалення лінгвістичної компетентності у письмі. Сюди належать 

вправи: 

- на вдосконалення граматичних навичок; 

- на закріплення та розширення запасу професійної лексики; 

- на використання академічної лексики (Тарнопольський і Кабанова, 2019). 

Структурно-організаційні: 
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- відповідність змісту підручника навчальній програмі дисципліни, що 

вивчається; 

- чітка структурованість змісту підручника та представленого навчального 

матеріалу; 

- практична спрямованість навчального матеріалу, його зв’язок із 

життєвими ситуаціями; 

- можливість диференційованого навчання за рахунок можливостей 

підручника; 

- дидактична доцільність системи завдань; 

- можливості для здійснення курсантами самостійної навчальної діяльності; 

- використання професійно орієнтованих автентичних матеріалів, а саме 

наукових статей, уривків з періодичних видань, тощо (Міністерство освіти 

України, 2011). 

Отже, охарактеризувавши основні критерії оцінки, звернемось до 

обраних підручників.  

Одним із підручників, рекомендованих для навчання майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англійської мови, є 

«Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної 

підготовки)» (Робак, 2006). Підручник складається з 12 тематичних блоків. 

Кожен урок містить текст для читання та запитання до тексту. Після тексту 

автор підручника пропонує виконати некомунікативні лексичні вправи для 

закріплення матеріалу. Однією з переваг цього підручника є його акцент на 

відпрацювання граматичних явищ. Розглядаються граматичні конструкції 

притаманні рівню С1, наприклад пасивний стан дієслова (Passive Voice), 

фразові вирази типу V+preposition та інші. Представлені вправи на 

вдосконалення граматичних навичок читання та говоріння. Підручник 

містить лексико-граматичний матеріал для професійного спілкування та 

читання наукової літератури. Вправи на реферування та анотування 

сприяють формуванню у майбутніх фахівців уміння працювати самостійно з 
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науково-популярними та науковими текстами. Загалом, кожен тематичний 

блок спрямований на розвиток всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності. 

Серед завдань є вправи на розвиток писемного мовлення, зокрема автор 

пропонує курсантам написати аргументативні есе чи невеликі за обсягом 

доповіді на запропоновані теми.  

Підручник «Check your Vocabulary for Military English», поділений на 

декілька смислових частин, а саме: Word-building, Parts of speech, 

Pronunciation, Vocabulary in Context, Puzzles & Quizzes. Зауважимо, що 

представлений підручник, на нашу думку, не може слугувати основним для 

навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій, а, 

натомість, виступатиме у ролі додаткової опори для розширення 

словникового запасу на загальновійськову тематику. Окрім лексичних вправ, 

які займають основний масив у підручнику, автор вводить основні 

граматичні конструкції, які можуть знадобитись майбутнім військовим 

фахівцям з інформаційних технологій в усному чи письмовому спілкуванні з 

колегами. У підручнику також представлена незначна кількість умовно-

комунікативних вправ на розвиток вмінь усного мовлення. Проте, їх відсоток 

є занадто малим і слугують вони для закріплення лексичного чи 

граматичного матеріалу. Перевагою цього підручника є орієнтованість на 

подачу та закріплення лексичного та граматичного матеріалу, без яких 

неможливо уявити якісного професійно орієнтованого мовлення.  На жаль, 

під час аналізу виявлено відсутність вправ на розвиток вмінь писемного 

мовлення, яке є невід’ємною частиною навчальної та майбутньої професійної 

діяльності майбутніх військовослужбовців.  

Ще одним підручником, який використовують для навчання майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англійської мови, є 

«Campaign 3. English for the Military». Зазначимо, що за своїм наповненням 

цей підручник повністю відповідає програмі підготовки майбутніх 

військовослужбовців. Підручник складається з дванадцяти розділів та 



38 

 

глосарію. Кожен розділ спрямований на розвиток вмінь в усіх видах 

мовленнєвої діяльності – говорінні, читанні, аудіюванні та письмі. Розділи 

мають невелику вступну частину, в якій автори підручника пропонують 

обговорити питання, які стосуються запропонованої теми, після чого 

курсанти читають тексти та виконують невеликі за обсягом післятектові 

завдання некомунікативного характеру. Значну увагу приділяють навчанню 

розуміння головної думки тексту. Відмінною рисою цього підручника від 

усіх попередніх є наявність завдань на аудіювання. Ці завдання орієнтовані 

одночасно на розвиток вмінь аудіювання та говоріння. Для розвитку вмінь 

говоріння найчастіше використовують рольові ігри чи списки питань для 

обговорення у парах чи групах (With a partner, act out the roles below based on 

Task 7. Then, switch roles.). Перед кожною рольовою грою представлена 

невелика інтродуктивна частина з функціональною лексикою, яка спростить 

виконання завдання та покращить вміння говоріння. Усні завдання базуються 

на вже опрацьованих у попередніх частинах лексичних одиницях, є 

максимально наближеними до потенційних ситуацій професійного характеру 

та відповідають інтересам та загальному рівню розвитку майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій. У підручнику представлені 

вправи з різними режимами роботи: індивідуальна робота для вдосконалення 

лексичних навичок та індивідуальна, парна або групова робота для розвитку 

вмінь монологічного та діалогічного мовлення. Таким чином, перевагою 

цього підручника є його комунікативна спрямованість. Завершальним блоком 

завдань кожної частини є вправи на розвиток вмінь писемного мовлення. 

Використовуючи опрацьований матеріал, курсантам пропонують написати 

статтю, лист або повідомлення. Як і у підручниках, які були розглянуті нами 

раніше, тут відсутня будь-яка інформація щодо стилістичних особливостей 

текстів, запропонованих до написання курсантам.  

Отже, у цьому підрозділі ми проаналізуваֺли сучасний стан та 

теоретичні дослідження проблеми навчання майбутніх військових фахівців 
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академічного письма англійською мовою. На основі здійсненого аналізу 

можемо стверджувати, що нараз відсутні дисертації та монографії, 

присвячено формування у майбутніх військових фахівців АКАП. Також 

аналіз дозволяє обґрунтувати доцільність впровадження змішаного навчання 

для формування АКАП, а також застосування хмарного сервісу Google 

Classroom. Крім того, аналіз підручників, які застосовуються для навчання 

майбутніх військових фахівців виявив відсутність у них завдань на розвиток 

умінь академічного письма. Таким чином, перейдемо до наступного завдання 

нашого дослідження – визначення лінгвістичних основ формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП.  

 

 

1.2. Лінгвістичні основи навчання майбутніх військових фахівців 

з інформаційних технологій англомовного академічного письма  

 

Оскільки у дисертаційному дослідженні ми займаємось навчанням 

англомовного академічного письма на автономному рівні, необхідно брати до 

уваги, що курсанти вже мають сформовані вміння письма певного рівня. 

Тому, важливо визначити лінгвістичні основи для формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП, приділивши увагу 

особливостям жанрів наукового стилю. У роботі ми також 

послуговуватимемось термінами академічна англійська мова (academic 

English) або англійська мова для академічних цілей (English for academic 

purposes). Під цими поняттями ми розуміємо один із жанрів англійської мови, 

який застосовується науковою спільнотою для представлення результатів 

досліджень, опису досліджуваних явищ та процесів, а також орієнтована на 

розвиток умінь, необхідних для вільного функціонування у англомовному 

академічному середовищі (Hamp-Lyons, 2011; Benesch, 2011; Ranney, 2012; 

Neal, 2015). 

https://www.researchgate.net/profile/Liz_Hamp-Lyons
https://www.researchgate.net/profile/Susan_Ranney


40 

 

Наукові тексти набувають в наш час особливої значущості. Це 

пов'язано з цілою низкою чинників, серед яких можна виділити процес 

глобалізації, що охоплює всі сторони суспільного життя, у тому числі і 

науку, активізацію міжкультурної наукової комунікації як наслідок цього 

процесу, визнання англійської мови глобальною мовою міжкультурної 

наукової комунікації. Потреба у написанні наукових текстів зумовлює 

необхідність набуття знань щодо загальних характеристик наукових творів, 

формування вмінь постановки проблеми, визначення актуальності 

дослідження, його теоретичного і практичного призначення, входження 

конкретного дослідження у відповідну наукову тему.  

Згідно з Ж. В. Колоїз (Колоїз, 2017, с. 20), ознаками наукового тексту 

виступають чітка, логічна структура, об’єктивність викладу, 

термінологічність, зв’язність, проблемність, гіпотетичність, цілісність, 

членованість, інформаційна, логічна, емоційно-оцінна, спонукальна 

насиченість, завершеність, комунікативність, діалогічність тощо. 

Г. С. Онуфрієнко до мовних ознак текстів наукового стилю відносить усна і 

писемна форми текстів, широке використання термінів та іншомовної 

лексики, номенклатурних назв, символів, таблиць, діаграм, схем, графіків, 

цитат, переважання складних речень. Серед форм тексту переважає 

монологічна. Як один з різновидів літературної мови, науковий стиль 

репрезентує багатство виражальних можливостей мови, забезпечуючи 

спілкування у важливих сферах суспільного життя (Онуфрієнко, 2009, с. 19). 

О. Д. Пономарів акцентує увагу на трьох підстилях:  

- власне науковому (монографія, стаття, наукова доповідь, повідомлення, 

тези); 

- науково-популярному (виклад наукових даних для нефахівців – книги, 

статті у неспеціальних журналах); 

- науково-навчальному (підручники, лекції, бесіди тощо) (Пономарів, 1993). 
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Як зазначає у своїх працях Ж. В. Колоїз, кожний із цих різновидів 

наукових текстів має специфічні номінативно-виражальні засоби. Наприклад, 

для подачі лекційного матеріалу,  написання підручників, посібників та будь-

якої довідникової літератури  застосовують науково-навчальний стиль; 

науковий стиль представлений у текстах, які використовуються фахівцями 

певної галузі; наукові статті та брошури написані науково-популярним 

стилем та мають на меті залучити читачів до дослідження певного питання 

незалежно від їхньої фахової підготовки; газети та журнали, репрезентуючи 

науково-публіцистичний стиль, сприяють активізації інтелектуальних 

здібностей читачів та їх залучення до обговорення досягнень сучасної науки 

та техніки (Колоїз, 2017). 

У нашій роботі ми розглядатимемо власне науковий підстиль, до якого 

належать такі жанри наукового стилю як наукова стаття та анотація, 

навчанню яких і присвячена наша наукова праця. До основних функцій 

наукового стилю мови, за Ж. В. Колоїз, належить повідомлення і 

переконання. Ці функції реалізуються у формі обґрунтування концепції, 

гіпотези, доведення істинності теорії, узагальнення інформації про 

результати дослідження, представлення класифікацій, пояснення явищ, 

систематизованого викладу певних знань, досягнень, висновків, 

рекомендацій, пропозицій тощо (Колоїз, 2017). 

Спосіб викладу матеріалу в науковій літературі О. Л. Пумпянський 

(Пуспянский, 1965, с. 11) визначає як «формально-логічний (колективний)». 

Його думку підтримує Г. С. Онуфрієнко, яка стверджує, що формально-

логічний виклад матеріалу «обумовлює вибір системи мовних (лексичних, 

граматичних) засобів для створення наукового тексту як завершеного 

комунікативного акту, організованого за законами і чинними нормами цієї 

мови» (Онуфрієнко, 2009, с. 21). У формуванні компетентності академічного 

письма вибір лінгвістичних засобів англійської мови є визначальним для 

жанрової організації усього тексту. 
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Робота з автентичними текстами з навчальною метою, який є основним 

з джерел науково-професійної інформації, дозволяє не лише самостійно 

здобувати, систематизувати й структурувати знання, але й вдосконалювати 

навички зі смислового аналізу тексту засобами різних режимів читання, 

серед яких, спираючись на класифікацію С. К. Фоломкіної (Фоломкіна, 1987) 

виділяємо: переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче, пошукове та критичне.  

Визначаючи поняття навчального тексту, ми спираємось на наукову 

розвідку Г. С. Онуфрієнко. Навчальним текстом авторка (Онуфрієнко, 2009, 

с. 21) називає такий, що «використовується для розв’язання певного 

освітнього завдання». Суто науковий текст слугує взірцем використання 

морфологічних, синтаксичних та лексико-граматичних конструкцій. Він 

також виступає прикладом наукового писемного мовлення та є основою 

наукового висловлювання. У цих функціях на заняттях з ІМ науковий текст 

виступає одночасно і як засіб навчання мови, і як об’єкт вивчення. Оскільки 

навчання письма частіше за все проходить за структурно-логічним 

принципом, наукові тексти слугують основою для ознайомлення зі 

стандартом написання текстів такого типу. Предмет розгляду становлять такі 

особливості тексту як: 

 структурно-змістова організація;  

 композиційна завершеність;  

 лексичне та граматичне наповнення;  

 логічна зв’язність елементів тексту; 

 інформаційна насиченість. 

Навчально-наукові тексти повинні відповідати принципу фаховості, 

містити нові для користувачів знання, бути інформаційно актуальними й 

достатніми, доступними за змістом та обсягами інформації (Онуфрієнко, 

2009, с. 21). 

Одним із різновидів текстів наукового стилю, що слугує чи не 

найголовнішим джерелом інформації – наукова стаття, яка є найбільш 
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поширеним жанром цього стилю мовлення. Вона становить порівняно 

невелику за обсягом письмову роботу (6–15 сторінок машинопису), у якій 

розглядається, як правило, одна наукова проблема. Наукова стаття – це 

обов'язково оригінальне дослідження, яке представляє нову інформацію 

стосовно зазначеної проблеми. Стаття може містити аналіз ще ніде не 

описаного матеріалу, розгляд відомого матеріалу в іншому аспекті або 

міркування автора щодо певних питань науки. У деяких випадках, 

наприклад, коли йдеться про стан вивчення проблеми, стаття може включати 

в себе невелику реферативну частину (Вернигора, 2015). 

Ми схиляємося до думки Т. В. Яхонтової, яка зазначає, що "сучасна 

стаття є макрожанром, що включає у себе декілька мікрожанрів 

(анотацію, подяку, тощо), які сприяють ефективній реалізації 

комунікативних завдань" (Яхонтова, 2014, с. 136). 

Наукова англомовна стаття охоплює багато субжанрів, що 

реалізуються у формі оглядових, теоретичних, полемічних статей, статей-

повідомлень та статей-звітів. Т. В. Яхонтова виділяє такі комунікативні цілі 

статті-звіту: 1) висвітлення нещодавно отриманих результатів наукових 

досліджень; 2) закріплення авторського права на результати дослідження; 

3) популяризація результатів дослідження та намагання переконати читача 

щодо цінності виконаного дослідження. До текстових характеристик цього 

жанру традиційно відносять: чітку та незмінну структуру (IMRAD – вступ, 

методи, дослідження та обговорення) із визначенням наукової мети, 

розглядом наявних доробків у цій сфері та визначенням перспективних тем 

досліджень; візуальне структурування з чітким визначенням структурно-

композиційних елементів статті та зазначенням заголовків; дотримання 

логічності та зв’язності викладу, що реалізується за рахунок активного 

використання сполучників та прислівників-конекторів (Яхонтова, 2014).  

Стаття-звіт про проведене конкретне дослідження має достатньо чітку 

композиційну структуру. Унаслідок структурованості тексту він стає легшим 
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для сприйняття реципієнтом як візуально, так і розумово, оскільки кожна 

частина присвячена окремому аспекту досліджуваної проблеми.  

Звернемось до наукової розвідки Т. В. Яхонтової (Яхонтова, 2009, 

с. 55), яка зазначає, що «композиційна схема англомовної наукової статті, 

що звичайно позначається англійським акронімом IMRAD та включає в себе 

такі структурні частини: «Вступ» (Introduction), «Методи і матеріали 

дослідження» (Methods and Materials), «Результати» (Results) та 

«Обговорення» (Discussion). До складу англомовної наукової статті також 

включають «Висновки» (Conclusions), які виокремлювати необов’язково». 

Окрім компонентів IMRAD до композиційних елементів статті вчені 

(Яхонтова, 2009; Cargill & O’Connor, 2009, Reis, 2013, Belt, 2011) також 

відносять заголовок, анотацію, ключові слова, додатки та подяки. Наукові 

статті з різних сфер та тематик можуть відрізнятись за своєю структурно-

композиційною будовою. 

Кожна з композиційно-структурних частин статті має свої чітко 

окреслені завдання. Так, метою вступу є обґрунтування теми статті шляхом 

обговорення обраної автором загальної тематики та її поступового зведення 

до розгляду конкретних наукових питань або гіпотез. Так, у «Методах і 

матеріалах дослідження» описуються методика, процедури, матеріали та, за 

необхідності, об’єкти дослідження. Частина «Результати дослідження» 

висвітлює дані або інформацію, отримані під час дослідницького процесу 

шляхом її безпосередньої демонстрації, пояснення та принаймні часткового 

тлумачення. В «Обговоренні» отримані результати інтерпретуються з 

урахуванням проблеми дослідження або поставленої гіпотези. У 

«Висновках» представлено стислий виклад отриманих результатів та 

окреслюються перспективи подальших досліджень (Яхонтова, 2009, с. 55). 

Анотація є ще одним жанром наукового стилю, який не зважаючи на 

те, що є самостійним, функціонує як складова частина наукової статті. У 

нашій роботі ми спиратимемось на визначення Н. О. Дяченко (Дяченко, 2016, 



45 

 

с.139), яка стверджує, що анотацією вважається стисла характеристика 

основного змісту тексту, що не розкриває повного змісту представленої 

статті, а лише вказує читачеві на наявність у тексті певної інформації. За 

словами автора, анотація призначена для того, щоб допомогти читачеві 

скласти попереднє уявлення про наукову статтю, окреслити про що йдеться у 

представленому джерелі та спрощує пошук та добір інформації за 

необхідною тематикою. 

Для написання анотації, яка повною мірою відповідала б всім 

встановленим вимогам, необхідно дотримуватись таких правил (Дяченко, 

2016, с. 140): 

1. Першим кроком є визначення виду анотації. Так, описова анотація не 

перевищує об’єм у 100 слів та описує головні положення статті без 

зазначення результатів. Інформативна анотація більша за об’ємом (від 

200 слів) та окрім загальної інформації висвітлює результати дослідження та 

зроблені висновки. 

2. До структурних частин анотації повинні входити передумови 

дослідження, методи, результати, висновки. 

Ми погоджуємосб з Л. В. Горчинською (Горчинська, 2017), яка у 

своєму дослідженні стверджує, що формування вмінь анотування 

відбувається на старших курсах, коли курсанти володіють ІМ на достатньому 

рівні для вільного опрацювання наукових текстів та роботи над ними. 

Анотування та реферування необхідно здійснювати послідовно. Викладач, у 

свою чергу повинен здійснювати керівництво та контроль над роботою 

курсантів стосовно пошуку основного змісту тексту. Не зважаючи на те, що 

це потребує багато часу, керівництво можна здійснювати в ході аудиторної 

роботи або позааудиторно.  

Слідом за О. О. Чорновол-Ткаченко, вважаємо, що складання анотації 

передбачає володіння вміннями згортання текстуальної інформації, 

виділення головної інформації у стислому вигляді. Досідниця також 
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стверджує, і ми з нею погоджуємось, що сутність анотування виходить з 

мотивів адресанту. У випадку з анотацією, автор має за мету узагальнити 

зміст тексту статті та оформити отримані дані у вигляді короткої довідки. 

Уміння репрезентувати зміст тексту у стислій, простій та чіткій формі за 

відсутності докладних описів та деталізації потребують поступового та 

систематичному розвитку. Однією з основних характеристик анаглітичного 

мислення є здатність відділяти основну змістову інформацію від другорядної 

та стисло передвати зміст тексту. Ця здатність потребує низки навичок, а 

саме: логічне розташування інформації у тексті, узагальнення інформації у 

чіткій та лаконічній формі, згортання інформації (Чорновол-Ткаченко, 

2011, с. 9). 

Розглянувши жанри наукового стилю, у межах яких ми формуємо 

АКАПу майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій, 

вважаємо за необхідне узагальнити характерні ознаки таких текстів 

(табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Загальна характеристика жанрів наукового стилю 

Жанр Комунікативна 

мета 

Композиційно-структурна 

будова 

Стаття - презентація нових 

наукових результатів; 

- фіксація результатів 

дослідження; 

- аргументація цінності 

наукового доробку. 

- Вступ 

- Методи та матеріали дослідження 

- Результати 

- Обговорення 

- Висновки 

-  
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Продовження Таблиці 1.2 

Анотація 

 

- надання об’єктивної 

інформації про зміст 

статті. 

Описова  

(< 100 слів) 

- передумови 

дослідження; 

- методи 

дослідження.

Інформативна  

(> 200 слів) 

- передумови 

дослідження; 

- методи 

дослідження; 

- результати; 

- висновки.

 

Необхідність публікувати статті англійською мовою викликають низку 

питань щодо стандартів англійської мови як засобу наукової комунікації. Під 

час написання статей у науковців можуть виникати питання щодо добору 

лексичного матеріалу, використання правильних граматичних конструкцій та 

вживанні інших лексико-граматичних одиниць притаманних академічному 

стилю письмової мови. Далі ми розглянемо лексичні, морфологічні та 

синтаксичні характеристики англомовних статей та анотацій.  

Для визначення основних характеристик досліджуваних жанрів 

наукового стилю, було відібрано та проаналізовано 85 наукових статей з 

військової галузі та анотацій до них, які були реципійовані з журналів Journal 

of Military Technology, Strategika (Conflicts of the Past are Lessons for the 

Present), Military Technology, International Journal of Intelligent Defence 

Support Systems, Advances in Military Technology, Defence Future Technologies, 

Journal of Battlefield Technology, Journal of Electronic Defense.  У ході роботи 

ми виявили певні закономірності, які були притаманні всім опрацьованим 

статтям та анотаціям.  

Так, до лексичних характеристик наукових статей та анотацій 

належать: 

https://primoa.library.unsw.edu.au/primo-explore/fulldisplay?docid=UNSW_ALMA51154067110001731&context=L&vid=UNSWC&search_scope=SearchFirst&tab=default_tab&lang=en_US
http://er1.library.unsw.edu.au/er/cgi-bin/eraccess.cgi?url=https://primoa.library.unsw.edu.au/primo-explore/fulldisplay?docid=UNSW_ALMA51156546630001731&context=L&vid=UNSWC&search_scope=SearchFirst&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=en_US
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- терміни та термінологічні сполуки. О. Д. Пономарів (Пономарів, 2000, 

с. 91) пропонує визначати термін як «одиницю історично сформованої 

термінологічної системи, що визначає поняття та його місце в 

системі інших понять, виражається словом або словосполукою, 

служить для спілкування людей, пов’язаних єдністю спеціалізації, 

належить до словникового складу мови і підпорядковується її 

законам». Термінологічна лексика має в собі більше інформації, ніж 

будь-яка інша і, отже, використання термінологічних одиниць 

забезпечує реалізацію однієї з основних характеристик наукового 

стилю, а саме, чіткості та лаконічності; 

- інтернаціоналізми. Зазвичай до їх складу входять префікси та суфікси, 

що характерні для більшості мов світу, наприклад: micro-, macro-,          

-metre, -graph, etc.; 

- абстрактні іменники з суфіксами -tion, -ment, -ity, -ness, -ance/ence; 

- лексика, специфічна для науковий стилю мовлення, що має більш 

офіційний характер, наприклад: happen – occur, show – demonstrate, get 

– obtain, etc.; 

- фразові дієслова. Хоча цей тип лексичних одиниць притаманний 

частіше розмовній мові, проте, певні одиниці можуть функціонувати у 

текстах наукового стилю. Більшість фразових дієслів мають синоніми і 

тому можуть служити для збагачення мови, наприклад: put forward – 

present, carry out (research) – conduct, make up – constitute, point up – 

highlight, etc. 

До лексичних особливостей текстів жанрів наукового стилю також 

можна віднести засоби зв’язності англійської мови, а саме: 

- лексичні та граматичні повтори (слова та семи), наприклад: 

The other technological developments have revolutionized the warfare 

activity. Such an example is the C2’s upgrade. C2 (or command and control) can 

be defined as the exercise of authority and direction by a designated commanding 
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officer over particular units which have the goal of achieving certain objectives 

(Necas, 2011).   

- сполучникові прислівники та їх еквіваленти, які використовуються для 

додавання інформації (in addition, last, moreover, next, second, still, too), 

порівняння (although, and yet, at the same time, notwithstanding), 

підсумовування (finally, in brief, in conclusion, to summarize) і т.д., наприклад: 

- As a conclusion, it is worth to mention that nowadays, the modern warfare is 

more preoccupied with gaining victory over the enemy’s mentality (Necas, 2011).  

- особові та вказівні займенники, наприклад: 

The modern war objectives have evolved from the idea of total destruction of 

the enemy to the so called paralyses of the opponent (for example at the level of 

leadership). This transition occurred among others, with the development of the air 

combat technologies (Necas, 2011). 

- означений артикль «the» як показник залежності наступних речень від 

попередніх, наприклад: 

This concept was developed during the 1991 Gulf War, and it mentioned the 

combined forces of both military and non-military elements in the process of 

gaining victory. The non-military elements refer to new technological innovations, 

modern weaponry, or tactics (Necas, 2011). 

До наступної категорії належать морфологічні характеристики 

наукового стилю мовлення. Під морфологічними характеристиками, слідом 

за Н. Г. Іщенко та В. В. Ліпінською (Іщенко & Ліпінська, 2013) розуміємо 

граматичні властивості слів, правила їх утворення, випадки використання та 

форми. Для академічної прози характерні такі граматичні властивості: 

- використання теперішнього звичайного часу (Present Simple tense). 

Використання цього часу зумовлено тим, що у своїй роботі автор 

описує принципи, методи дослідження, теорії, узагальнює результати 

вже наявних або нових досліджень; 
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- достатньо обмежений набір дієслів, які зазвичай виконують роль 

дієслів-зв’язок, а також дієслів з абстрактним значенням, наприклад: 

be, become, have, appear, occur, seem, tend, etc.; 

- складні слова (іменники, дієслова, прикметники) утворені за 

допомогою афіксації. Найпродуктивнішими словотвірними префіксами 

академічної англійської мови є: co-, de-, dis-, in/il/im/ir-, mis-, out-, over-, 

under-. Серед суфіксів можна виділити: -ate, -fy, -ise/-ize, -en, -ous, -ful,  

-able; 

- обмежене використання особових займенників відповідає принципам 

абстрактності, об’єктивності та формальності. У текстах наукового 

стилю доцільно використовувати особові та присвійні займенники 1-ї 

особи множини (we, our) замість займенників 1-ї особи однини. Також, 

часто використовуються безособові та пасивні конструкції, які 

дозволяють автору сконцентрувати увагу читача власне на інформації, 

поданих аргументах та результатах дослідження; 

- перевага надається використанню іменників замість дієслів 

(субстантивація). Оскільки у наукових текстах увага часто 

акцентується на абстрактних поняттях, використання 

субстантивованих іменників скорочує розмір підрядних речень та 

створює абстрактний характер висловлювання, притаманний 

академічному стилю; 

- вживання модальних дієслів: до найрозповсюдженіших у наукових 

текстах модальних дієслів належать такі: can, may, might та should. 

Модальні дієслова необхідні для вираження ставлення автора до 

досліджуваної проблеми, ступеня впевненості у питанні, можливості 

виконання запланованої дії. Модальні дієслова також дають 

можливість уникати безапеляційних та прямолінійних суджень 

стосовно обговорюваних гіпотез.  
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Окрім вже зазначених лексичних та морфологічних характеристик, 

необхідно звернути увагу й на синтаксичні особливості наукових текстів. 

Синтаксичні особливості проявляються на рівні словосполучень та речень, 

об’єднаних смисловими та граматичними ознаками. До синтаксичних 

характеристик наукових текстів на рівні словосполучень належать: 

- складні іменні присудки, є поєднанням дієслів-зв’язок (be, become, 

seem, keep, turn, etc.) та іменникових частин; 

- складні іменникові конструкції, що забезпечують інформаційну 

насиченість тексту та слугують важливою характерною рисою 

англійського академічного письма. Іменникові конструкції поділяються 

на декілька видів: 

а) словосполучення типу Noun1+Noun2, у якому Noun1 виконує роль 

прикметника та виступає у ролі означення; 

б) словосполучення типу Noun+of+Noun; 

- якісний прикметник у поєднанні з іменником. Ця конструкція часто 

використовується в академічній англійській мові для уникнення 

підрядних речень та, як результат, полегшення сприйняття тексту, 

наприклад:  

- “… a blog is a web-based personal journal which functions as a regularly 

updated electronic journal.” 

- інфінітивні групи, що включають в себе інфінітивні та прикметникові 

конструкції. 

Для рівня речень характерні: 

- складнопідрядні речення різних типів з підрядними сполучниками 

причини (as, because, since), умови (if, unless, as long as, in case, provided 

that, etc.), мети (so, that), часу (while, when, before, once), відносні (who, 

which, that). Сполучники дозволяють чітко виразити тип зв’язку між 

головним та підрядним реченнями, що надає автору тексту можливість 

провадити чітку та послідовну аргументацію.  
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- використання безособових конструкцій, як то пасивного стану дієслова 

(the Passive Voice), безособової конструкції з підметом One, 

формального підмета, вираженого займенниками it або there. 

- використання інверсії, яка часто зустрічається у підрядних реченнях, а 

також у сталих виразах із заперечним значенням (on no account). 

Можемо зробити висновок, що за організаційною структурою, 

граматичними та стилістичними особливостями наукові статті сфери 

військових інформаційних технологій не відрізняються від статей інших 

галузей.  Наукові статті з військових інформаційних технологій є одним з 

видів військово-технічних текстів, які, за визначенням В. М. Лісовського 

(2018, с. 303), є «письмовою або усною сукупністю загальномовних та 

термінологічних засобів упорядкованих у групу речень, які являють собою 

завершену логічну, лексичну, граматичну, стилістичну єдність та 

обслуговують військово-технічну сферу, тобто містять інформацію про 

розробку, виробництво, прийняття на озброєння, зберігання, утилізацію 

військової та спеціальної техніки, боєприпасів, спорядження, а також 

передачі та експорту товарів, робіт, послуг військового та подвійного 

призначення».  

Головну особливість військово-технічних текстів складає 

термінологічний шар лексики, притаманний виключно цій сфері. Такі тексти 

насичені спеціальними термінами та термінологічними сполуками, 

спеціальними скороченнями та позначками, що притаманні лише військовим 

матеріалім. Розглядаючи синтаксичний, зазначимо незначну кількість 

часових дієслівних форм, достатню стислість висловлювань, наявність 

паралельних конструкцій, які можуть бути виражені інфінітивними та 

дієприкметниковими зворотами (Лісовський, 2018, с. 303).  

Отже, можна наголосити на тому, що розвиток вмінь написання текстів 

наукового стилю є непростим завданням, що вимагає знання стилістичних 

відмінностей тексту на рівні лексики, морфології та синтаксису. Для 
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організації ефективного навчання майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовного академічного письма, необхідно 

визначити мету та зміст формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП. 

 

1.3. Мета та зміст формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному 

письмі 

 

Метою навчання ІМ майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій є вдосконалення мовної підготовки особового складу Збройних 

Сил України, приведення її у відповідність до міжнародних стандартів та 

сучасних потреб щодо забезпечення мовної взаємодії органів управління, 

частин та підрозділів Збройних Сил України з військовими формуваннями 

міжнародних організацій та країн-партнерів у рамках реалізації заходів 

міжнародного співробітництва та підготовки військ (сил), опанування ІМ 

відповідно до мовного стандарту НАТО STANAG 6001. Так, Згідно з 

чинними офіційними документами, по закінченню другого рівня вищої 

освіти,  майбутній військовий фахівець повинен досягти стандартизованого 

мовленнєвого рівня володіння ІМ СМР 2 (функціональний) згідно з мовним 

стандартом НАТО «STANAG 6001» (STANAG) та програмою навчальної 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» на рівні С1 (ВІТІ, 

2018).   

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 продукувати якісні тексти 

академічного характеру англійською мовою (КНУ ім Т. Г. Шенченка, 2017). 



54 

 

Навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

англомовного академічного письма є важливим компонентом становлення 

офіцера як майбутнього висококваліфікованого фахівця, адже складно 

уявити подальше професійне життя фахівця, який не має навичок і вмінь, 

необхідних для професійного спілкування. Спираючись на стандарт вищої 

освіти України за ступенем магістра для напрямку 12 «Інформаційні 

технології», а також навчальну програму дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» (ВІТІ, 2018), можемо виділити вміння в 

англомовному академічному письмі майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій. Отже, курсанти повинні: вміти писати академічні 

тексти на рівні, визначеному мовним стандартом НАТО «STANAG 6001» 

(STANAG) та Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (ЗЄР, 

2018); створювати тексти згідно з вимогами до структурно-організаційних 

особливостей жанрів наукового стилю (наукова стаття, анотація), 

застосовувати академічну лексику та відповідні граматичні структури, вміти 

узагальнювати та розширювати інформацію, дотримуватись смислової та 

лексичної зв’язності академічного тексту.  

Зважаючи на вищевикладене, ціллю навчання письма майбутніх 

військових фахівців, що навчаються за рівнем «Магістра» з інформаційних 

технологій є формування у них АКАП. Звідси, вважаємо за необхідне у 

нашому дисертаційному дослідженні уточнити компонентний склад АКАП.  

Беручи за основу визначення О. М. Устименко (Устименко, 2002), яка 

розглядала питання формування іншомовної комунікативної компетентності, 

наводимо наше визначення АКАП. Отже, АКАП – це здатність комунікувати 

у письмовій формі в життєво важливих сферах і ситуаціях спілкування 

відповідно до комунікативного завдання. Оскільки письмо є компонентним 

за своєю структурою, можна передбачити, що мовець вміє здійснювати та, за 

потреби, коригувати комунікативну поведінку у різних типах письомвих 

висловлювань в залежності від наявної комунікативної ситуації, конкретного 
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наміру спілкування та з урахуванням національних і культурних 

особливостей. Н. К. Скляренко та О. М. Устименко зазначають, що 

компетентність у письмі «ґрунтується на складній і динамічній взаємодії 

відповідних умінь, навичок, знань і комунікативних здібностей особистості. 

Отже, успішність формування компетентності у письмі залежить від 

рівня розвитку вмінь у письмі, сформованості мовленнєвих навичок, обсягу 

набутих і засвоєних знань про цей вид спілкування та динамічної взаємодії 

зазначених складників на основі загальних комунікативних здібностей» 

(Скляренко і Устименко, 2013, с. 4).  

Визначимо компоненти змісту навчання професійно орієнтованого 

писемного мовлення. І. Л. Бім, Н. Д. Гальскова, Н. І. Гез (Бім, 1977; 

Гальскова і Гез, 2004) визначають предметний та процесуальний аспекти 

змісту навчання ІМ.  Їх компоненти співвідносяться один з одним та 

підпорядковані цілям навчання академічного письма.  

Компоненти предметного аспекту визначає С. Ю. Ніколаєва 

(Нікаолаєва, 2010, с. 10). Так, до першого компонента предметного аспекту 

дослідниця відносить сфери та види спілкування, мовленнєві ситуації, теми, 

проблеми і тексти. У процесуальному аспекті цьому компоненту 

відповідають уміння в усіх видах мовленнєвої діяльності, вправи для їх 

розвитку та відповідні знання. Другим компонентом предметного аспекту 

названо лінгвосоціокультурний матеріал та соціальні ситуації (розглядаються 

як ситуації розвитку, характерними для них є способи взаємодії) – їм 

відповідають у процесуальному аспекті навички оперування цим матеріалом 

та вправи для їх формування; вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях та 

управляти ними, вправи для розвитку цих умінь та відповідні знання. Третім 

компонентом визначений мовний матеріал і, відповідно, навички оперування 

цим матеріалом, вправи для їх формування, а також необхідні знання.  
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У свою чергу, О. М. Федоренко (Федоренко, 2013b, с. 2) розглядає 

предметний аспект як сфери спілкування, ситуації спілкування, теми, 

тексти, мовні знання, країнознавчі та лінгвокраїнознавчі знання.  

1. Сфери спілкування включають в себе діяльність фахівця в різних 

сферах (побутовій, діловій, суспільно-політичний, соціально-культурній).  На 

думку М. І. Крупей та О. О. Мануєнкової (Крупей і Мануєнкова, 2011), 

характер мовленнєвої діяльності слід визначати за рахунок сфер спілкування, 

які виступають у ролі компонента змісту навчання іншомовного професійно 

спрямованого спілкування. Згідно з думкою О. М. Федоренко (Федоренко, 

2013b, с. 2), сфери спілкування також впливають на норми спілкування та 

вибір мовних засобів. А говорячи про процес навчання іншомовного 

спілкування у ЗВО, авторка, насамперед, має наувазі спілкування фахівців з 

їхніми іноземними колегами в процесі спільної професійної діяльності, тобто 

в професійній сфері спілкування. Таке спілкування може відбуватися у 

різних формах: усній, письмовій, індивідуальній, груповій, у формі участі в 

переговорах, конференціях, семінарах, у формі телефонних розмов, 

написання ділових листів тощо. Проте, сплікування колег-спеціалістів також 

може розповсюджватись на побутову та соціально-культурну сфери.  

2. Наступним складником є ситуації спілкування, що включають 

мовленнєву діяльність, яка відбувається в рамках певних ситуацій. Слідом за 

Ю. Г. Фокіним, «ситуація – це екстралінгвістичні умови, в яких 

здійснюється мовна діяльність, динамічна система елементів, що 

забезпечують її виконання і володіють певними характеристиками» 

(Фокін, 1995, с. 38). Це визначення ми використовуємо як робоче. На думку 

Г. В. Колшанського, Н. Д. Гальськової, З. М. Нікітенко ситуації іншомовного 

спілкування впливають не тільки на вибір теми, але й на характер, 

організацію та зміст висловлювання (Колшанський, 1980, с. 11; Гальскова и 

Никитенко, 2013, с. 79). Для розробки методики навчання англомовного 

академічного письма ми виявили ситуації, типові для професійного 
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спілкування майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій. 

Проаналізувавши реальні ситуації спілкування, було складено перелік 

типових ситуацій, до яких увійшли: участь у наукових конференціях, 

робочих групах з певних питань, тематичних наукових та науково-

практичних семінарах, круглих столах з обміну досвідом за участі 

українських та іноземних колег, науково-технічних (експериментальних) 

розробках, науковому та науково-технічному супроводженні. 

3) Ще одним невід’ємним компонентом предметного аспекту є теми. 

Тематичний принцип вважається одним з основних принципів методики 

викладання ІМ. С. Ю. Ніколаєва (Ніколаєва, 2010, с. 5) визначає тему як 

відрізок реальної дійсності, відображеної в наших знаннях і коротко 

зафіксованої за допомогою мови. Низку властивостей тем виділяє 

О. М. Федоренко (Федоренко, 2013b, с. 2), а саме: теми дозволяють 

1) організовувати та упорядковувати лексичний матеріал відповідно до 

змісту спілкування, а також весь процес розвитку мовлення в змістовному 

контексті, 2) відбирати та організовувати тексти, 3) відбирати й 

організовувати паралінгвістичні джерела інформації. Тому, необхідно 

окреслити не лише можливі ситуації спілкування, типові для певної 

професійної сфери, а й теми для навчання іншомовного професійно 

спрямованого спілкування у ЗВО конкретного профілю.  

У робочій програмі навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» для підготовки фахівців галузі знань 

12 «Інформаційні технології», що навчаються за другим рівнем вищої освіти, 

подано перелік тем для академічного письма, а саме: Призначення за 

кордоном; Особливості військової служби; Гуманітарна підтримка; 

Контрольні пункти; Військові лідери; Військові навчання; Інженерні війська; 

Зв’язки з громадськістю. Окрім цього, слід виділити вузькопрофільнітеми, 

актуальні для спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 

126 «Інформаційні системи та технології», 172 «Телекомунікації та 
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радіотехніка». До них відносимо: Автоматизовані системи управління 

військами; Інформаційно-телекомунікаційні системи у військовій сфері; 

Стаціонарна цифрова мережа зв’язку Збройних Сил України; Мобільна 

компонента системи зв’язку оперативно-тактичної ланки управління; 

Технічне забезпечення систем зв’язку та автоматизації; Захист інформації, 

кібербезпека спеціальних інформаційно-комунікаційних систем; Тактико-

технічні вимоги до радіозасобів, комплексів та систем військового 

призначення; Апаратно-програмні комплекси телекомунікаційних 

аероплатформ; Безпровідні сенсорні мережі військового призначення; 

Забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. 

4) Наступним складником є тексти, відбір яких необхідно здійснювати 

спираючись на необхідну тематику. Слід взяти до уваги, що найважливішою 

характеристикою текстів є їхня автентичність. За О. М. Федоренко, «тексти 

– це зразки жанрів, які характерні для конкретної спеціальності та 

пов’язані з комунікативно-значущими ситуаціями професійного спілкування. 

З метою розробки ефективної моделі змісту навчання іншомовного 

професійно спрямованого спілкування, ми розглядатимемо текст як цілісний 

об’єкт, що представляє собою поліфункціональне явище. Основними 

функціями тексту є: комунікативна, прагматична, когнітивна та 

епістемічна і виступають основним джерелом засвоєння  лінгвокультури» 

(Федоренко, 2013, с. 4). 

Не менш важливим є соціолінгвістичний складник. У навчанні 

академічного письма ця компетентність не відіграє такого великого значення, 

як скажімо, у навчанні говоріння. Це відбувається через те, що у написанні 

академічних текстів майже відсутній соціокультурний компонент, тобто 

знання правил ввічливості та норм привітання та спілкування відступають на 

другий план. Слідом за С. В. Литвин (Литвин, 2005, с. 23), до 

соціокультурного компоненту навчання академічного письма відносимо 

структурно-організаційні особливості побудови текстів у відповідних 
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жанрах: 1) володіння знаннями про структуру тексту; 2) знання мовних 

формул, характерних для текстів даних жанрів. До цього складника ми 

додаємо паралінгвістичні знання, які стосується оформлення тексту 

відповідно до міжнародних вимог, а саме: правила пунктуації, організацію та 

подачу схем, малюнків, графіків та посилань на джерела. 

Останнім складником предметного компоненту змісту навчання 

виступає мовний матеріал, що включає в себе ретельно відібрані граматичні 

конструкції та лексичні одиниці для навчання англомовного академічного 

письма. Процедура та результати відбору цих мінімумів будуть детально 

представлені у другому розділі дисертаційного дослідження. 

Процесуальний компонент змісту навчання англомовного 

академічного письма, згідно Ю. В. Баклаженко (Баклаженко, 2016, с. 50) 

включає в себе: 

1) мовленнєві навички та вміння у читанні та написанні англомовних 

академічних текстів, вправи для розвиткувідповідних вмінь та навичок, а 

також необхідні знання; 

2) навички та вміння оперувати лінгвосоціокультурним матеріалом, вправи і 

завдання для вдосконалення цих навичок та розвиток умінь, а також 

відповідні знання; 

3) навички оперування мовним матеріалом (лексичні та граматичні), вправи 

для їх формування та відповідні знання; 

4) вміння оперувати навчальними стратегіями, що покликані створити 

основу для успішного навчання курсантів англомовного академічного 

письма із застосуванням знань про особливості засвоєння матеріалу, 

раціонального використання прийомів навчання, вправи для оволодіння 

цими стратегіями та відповідні знання.  

Оскільки у курсантів, що навчаються за ступенем магістра вже 

сформовані навички техніки читання та письма, варто формувати та 

розвивати навички та вміння, необхідні під час написання академічних 
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текстів англійською мовою. Слідом за Ю. В. Баклаженко (Баклаженко, 2016, 

с. 51) виділяємо такі групи: 

1) перша група таких навичок та вмінь включає лексичні та граматичні 

навички розпізнавання, розуміння та використання лексичних одиниць та 

граматичних конструкцій.  

2) до другої групи навичок та вмінь АКАП входять навички та вміння 

письма. Для створення академічних текстів необхідними є навички та вміння 

оформлювати текст відповідно до жанрово-стилістичних вимог, логічно 

оформлювати висловлювання, вибудовувати правильну послідовність абзаців 

згідно композиційної структури наукової статті, уміння оформлювати 

науковий текст згідно з встановленими міжнародними вимогами до текстів 

певної галузі. 

Не слід також забувати про навички та вміння читання, які відіграють 

важливу роль під час навчання академічного письма. Так, користуючись 

класифікацією С. К. Фоломкіної (Фоломкіна, 1987), вважаємо, що у курсантів 

по досягненні рівня В2 вже мають бути сформовані навички та вміння 

переглядового, ознайомлювального, вивчаючого, пошукового та критичного 

читання. 

Отже, можна зробити висновок, що мета навчання академічного письма 

залежить від складових частин компетентності у письмі. Компоненти АКАП,  

що перебувають у структурних і нерозривних взаємозв’язках, визначають 

зміст навчання, його наповнення та засоби реалізації.  

 

1.4. Принципи формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному 

письмі 

 

Успішне формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій АКАП, а також визначення змісту мовної підготовки фахівців, 
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можливе шляхом застосування релевантних принципів навчання ІМ, які 

регулюють процес навчання іншомовного спілкування. 

Формування АКАП майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій ґрунтується на певних принципах навчання. Окрім 

загальнодидактичних принципів, таких як свідомості, послідовності і 

систематичності, міцності, доступності викладання, науковості, тощо, слід 

охарактеризувати низку методичних принципів навчання англомовного 

академічного письма майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій, які виступатимуть у ролі інструментів забезпечення ефективності 

навчального процесу.  

Методичні та загальнодидактичні принципи спрямовані передусім на 

реалізацію закономірностей навчання відповідно до його цілей. Вони 

слугують орієнтиром для визначення змісту, засобів, форм, методів 

організації навчання (Богушевич, 2015). Принципи формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП вважаємо за доцільне 

класифікувати наступним чином: до першої категорії належатимуть 

методичні принципи навчання ІМ, які якомога чіткіше сприятимуть 

формуванню АКАП. До другої категорії ми відносимо ті принципи, які 

стосуються власне моделі організації процесу навчання англомовного 

академічного письма та принципи, що сприятимуть розвитку наукової 

особистості курсанта, стимулюватимуть мотиваційний та комунікативний 

аспекти процесу навчання. Наведена схема (рис. 1.4.) наочно представляє 

принципи для навчання англомовного академічного письма та їх 

класифікацію. 
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Рис. 1.4. Принципи навчання для формування АКАП 

Розглянемо сутність кожного з визначених принципів і доцільні шляхи 

їхньої реалізації у формуванні у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП. 

В основу принципу зв’язку навчальних матеріалів з майбутньою 

професійною діяльністю курсантів ліг принцип професійної спрямованості 

іншомовного навчального спілкування (Ніколаєва та ін., 2013, ст. 121). 

Оскільки у ВВНЗ вивчення ІМ націлено на отримання професійної 

інформації, тому навчання ІМ повинно бути професійно спрямованим та 

мати зв'язок з профільними дисциплінами. ІМ може стати не лише об’єктом 

засвоєння, а й засобом розвитку професійних навичок і вмінь, а також 

поглиблення професійних знань. Тому перед викладачем ІМ стоїть завдання, 

Приницпи формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі 
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застосовуючи міжпредметні зв’язки, навчити майбутнього фахівця 

використовувати ІМ як засіб ефективного поглиблення професійних знань, а 

також як допоміжний інструмент у формуванні професійних вмінь та 

навичок. Зокрема, читання наукових статей за фахом сприяє ознайомленню зі 

стильовими особливостями текстів, лексичними одиницями та граматичними 

конструкціями, притаманними науковим статтям та анотаціям до них. Крім 

того, безпосередній зв’язок навчальних матеріалів з майбутньою 

професійною діяльністю передбачає використання форм і методів навчання, 

які сприятимуть формуванню необхідних професійних вмінь та навичок 

майбутнього фахівця.  

Професійно орієнтоване навчання ІМ у ВВНЗ потребує нових шляхів 

та підходів до відбору змісту навчання. Його необхідно орієнтувати на 

останні досягнення у розвитку військових технологій, він має своєчасно 

відображати наукові досягнення, які безпосередньо стосуються професійних 

інтересів курсантів, дають їм можливість професійного зростання. За 

Г. О. Панасенко та Т. В. Акопян, «головною і кінцевою метою навчання є 

активне володіння ІМ як засобом формулювання і висловлення думок у 

щоденному та професійному спілкуванні, підготовка курсантів до праці в 

умовах стрімкого оновлення технологій та обладнання, формування в них 

високого рівня професійної компетентності, мобільності, інформованості» 

(Панасенко і Акопян, 2010, с. 33).  

Принцип комунікативної спрямованості вправ є похідним від 

принципу комунікативної спрямованості навчання мови (Ніколаєва та ін., 

2013, ст. 114). Цей принцип реалізується через навчання, яке організоване на 

основі комунікативних ситуацій. Ситуації стимулюють курсантів виконувати 

мовленнєві завдання вмотивовано, що сприяє свідомому засвоєнню 

іншомовного матеріалу зі сторони курсантів. Беручи за основу 

комунікативний підхід, слідом за М.І. Крупей та О.О. Мануєнковою (Крупей 

і Мануенкова, 2011, с. 783-784), можемо стверджувати, що навчальний 
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процес з формування АКАП будується на основі реального процесу 

мовленнєвого спілкування. Таким чином, процес навчання слугує моделлю 

процесу мовленнєвої комунікації. Ми підтримуємо думку Л. А. Євдокімової-

Лисогор, яка зазначає, що інтеграція процесів навчання і реального 

спілкування можна досягти завядки ретельному добору комунікативно-

мовленнєвих намірів, ситуацій та тем, що відповідаються потребам та 

інтересам курсантів. Саме відбір забезпечує комунікативно-вмотивовану 

мовленнєву поведінку викладача та курсантів, а також предметність процесу 

спілкування. (Євдокімова-Лисогор, 2013). У межах нашого дисертаційного 

дослідження, вправи на формування АКАП повинні бути комунікативними 

та імітувати ситуації, притаманні для професійно орієнтованого письмової 

комунікації. 

Використання у процесі формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП інтерактивних вправ максимально сприяє 

досягненню однієї з основних цілей навчання англійської мови у ВВНЗ, а 

саме розвитку вмінь вираження думки англійської мовою, як в усній, так і 

письмовій формі, оскільки такі вправи дають можливість взаємозв’язаного 

навчання усного й писемного висловлювання думки. М. Р. Бражнікова 

(Бражнікова, 2015, с. 7) під терміном «інтерактивна вправа» пропонує 

розуміти вправи, які спрямовані на закріплення і відпрацювання здобутих на 

заняттях навичок, а також такі, що орієнтовані на ширшу взаємодію 

студентів з викладачем та домінування активної участі студентів у 

навчальному процесі. 

Саме ця функція інтерактивних вправ лягла в основу ще одного 

принципу, який ми вважаємо за доцільне виділити. Йдеться про принцип 

інтерактивності вправ (Ноздрякова, 2016, с. 17; Губанова и Кольга, 2015, 

с. 9; Тарасюк, 2014, с. 187). Необхідно відмітити, що при інтерактивному 

навчанні академічного писемного мовлення відбувається також 

удосконалення вже набутих умінь читання. Важливим методичним 
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принципом інтерактивності вправ писемного мовлення є поєднання 

навчаючої діяльності викладача, взаємонавчання курсантів у складі групи і 

самостійної навчальної діяльності кожного окремого курсанта.  

Принцип інтегрованого розвитку умінь написання тексту та його 

аналізу, редагування та коригування був запозичений із дослідження 

Г. Ф. Крівчикової (Крівчикова, 2005, с. 13). Формуючи у курсантів, що 

навчаються за рівнем освіти «магістр», АКАП не можна ігнорувати помилки 

у формі та змісті, особливо якщо вони є типовими помилками, притаманними 

учасникам експерименту. Для курсанта необхідна максимальна правильність 

мови й володіння мовою на рівні, визначеному програмою навчальної 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (ВІТІ, 2018) та 

мовним стандартом НАТО «STANAG 6001» (STANAG, 2010). Однак, при 

оцінюванні робіт треба диференційовано підходити до різних помилок.  

М. А. Куріч (Куріч, 2013, с. 5) при інтерактивному навчанні пропонує 

звертати увагу не тільки на коригування, але й на попередження помилок. 

Для того, щоб попередити помилки необхідно заздалегідь спланувати 

підготовчу роботу. Пропонуючи курсантам вправи на виявлення помилок, їх 

коригування, аналіз і обговорення результатів при інтерактивній роботі, а 

також організувавши взаємоперевірку письмових робіт, ми створюємо умови 

для максимального запобігання помилок у мовленні. Для створення 

сприятливого психологічного клімату в аудиторії кожен курсант може 

попередньо заповнити таблицю, вказуючи, у який спосіб він бажає, щоб його 

робота перевірялася. Стосовно інтерактивної роботи ми послуговуємось 

думкою Л. С. Скучинської (Скучинська, 2007). Так, вона сприяє розвитку 

необхідних навичок і умінь самостійного написання й аналізу тексту, а також 

уміння самоаналізу та самоперевірки.  При інтерактивному навчанні робота в 

групі й у парах поступово стає менш актуальною, оскільки курсант стає 

спроможним правильно та критично оцінити власну роботу за рахунок 
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розвитку необхідних вмінь. При саморедагуванні важливе місце посідає 

уміння критично сприймати власноруч написаний текст. 

Принцип доступності навчальних матеріалів (Ніколаєва та ін., 2013, 

ст. 121) полягає у тому, щоб курсант у будь-який зручний для нього час мав 

доступ до всіх матеріалів курсу, який він наразі проходить. Реалізувати цей 

принцип допомагають різноманітні ІКТ, що задіяні у процесі навчання. Цей 

принцип допомагає розвинути та покращити самодисципліну курсанта, 

оскільки цілями навчання повинні бути не лише розвиток вмінь правильного 

написання академічних текстів, але й всебічний розвиток особистості 

курсанта. Таким чином, необмежений доступ до матеріалів спонукатиме 

курсанта до самостійної організації робочого часу, можливості вибудовувати 

власний план роботи, усвідомлення власної відповідальності за набуті 

знання.  

Принцип інтегрованої організації навчального часу та простору 

(Bak, Behardien & other, 2017, p. 75-78). Розглядаючи формування сучасного 

освітнього простору необхідно звернути увагу на три аспекти, а саме: 

простір, час та умови. Згідно з «Положенням про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах» (Міністерство освіти, 2013), 

навчальний процес необхідно організовувати з урахуванням можливостей 

сучасних iнформацiйних технологiй навчання та спрямовувати на 

формування освiченої, гармонiйно розвиненої особистостi, здатної до 

постiйного оновлення наукових знань, професiйної мобiльностi та швидкої 

адаптацiї до змiн i професійного розвитку в умовах ринкової економiки.   

Використання у навчальному процесі ІКТ допомагає переформатувати 

організацію навчального часу та пристосовувати його до нагальних потреб. 

Таким чином, використання різних видів ІКТ під час практичних занять дає 

можливість змінити вже усталені традиційні форми роботи на більш 

інтерактивні. Це означає не лише зміну типу вправ, що застосовуватимуться 

для навчання академічного письма, а й зміну режиму роботи та перевірки. За 
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таких умов під час навчання будуть задіяні максимально різні форми роботи, 

які потребуватимуть організації простору, відмінної від тих, що існують у 

більшості сучасних ВВНЗ. З цього випливає друга частина цього принципу – 

навчальний простір, тобто навчальна аудиторія, повинна бути організована 

таким чином, щоб мати декілька робочих зон, які б забезпечували потреби 

курсантів у різних формах роботи, а саме: індивідуальній, роботу за 

комп’ютером, груповій та, за потреби, індивідуальній роботі з викладачем. 

Принцип активізації пізнавальної діяльності курсантів (Умрик, 

2014, с. 79; Горошкіна, 2019, с. 53; Задунайська, 2018, с. 33). Оскільки процес 

навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

відбувається із використанням ІКТ, саме завдяки ним є всі можливості для 

реалізації цього принципу. Спираючись на підручник А. М. Алексюк 

(Алексюк, 1998), вважаємо, що активізація пізнавальної діяльності курсантів 

з одного боку, це якісний рівень діяльності курсанта, з іншого – це 

цілеспрямоване керування процесом пізнання курсантів шляхом створення 

оптимальних психолого-педагогічних умов, яке підпорядковане меті 

професійної підготовки та спрямоване на формування внутрішніх мотивів та 

цілей пізнавальної діяльності, ефективне засвоєння нових знань і здобуття 

навичок їх практичного застосування. Очевидно, що курсант повинен не 

лише зрозуміти і запам'ятати, але і практично оволодіти знаннями, то 

природно, що пізнавальна діяльність курсантів не може зводитися тільки до 

слухання, сприйняття та фіксації навчального матеріалу. Необхідно, щоб 

отримані знання застосовувались на практиці, та формували уявлення 

курсанта про майбутню професійну діяльність. Чим активніше протікає 

розумовий і практичний навчально-пізнавальний процес, тим більш 

продуктивний його результат. Отже, активізація навчально-пізнавальної 

діяльності в навчальному процесі має дуже важливе значення.  

Наступним не менш важливим принципом, який певним чином 

залежить від попереднього, а саме від принципу активізації пізнавальної 
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діяльності, є принцип взаємонавчання (Мельниченко, 2016, с. 12; Берека і 

Галас, с. 139; Буй, 2017, с. 166). Він полягає в тому, що курсантів із різними 

здібностями об’єднують у змішані групи. За Р. Вердербером, ефективні 

групи звичайно складаються з людей з різними знаннями і досвідом. В 

гомогенних групах всі учасники, як правило, мають однакові знання, 

підходять до проблеми з однієї і тієї ж точки зору і, отже, цілком можуть 

пропускати якусь важливу інформацію або бути схильними до застосування 

спрощених методів розв’язання проблем. Члени гетерогенних груп, навпаки, 

зазвичай володіють різною інформацією, мають різні погляди і цінності і, 

отже, ставляться до вирішення проблеми ретельніше (Вердербер, 2003). І 

оскільки при такій організації роботи курсанти можуть активно взаємодіяти 

один з одним, викладач має можливість використовувати різноманітні 

студентоцентровані методи та підходи до навчання, такі як взаємонавчання 

та робота у групах. Вчені перекладають термін 

Під взаємодією маємо на увазі обговорення та аналіз зразків наукової 

статті та анотації, взаємоперевірку письмових робіт, створення спільного 

продукту (частин наукової статті, анотації). Перевагою цього способу 

організації навчального простору є також і те, що роль викладача в 

освітньому процесі змінюється кардинально і відбувається відхід від 

класичної фронтальної роботи на практичному занятті. Крім того, викладач 

може здійснювати освітній процес у будь-якій частині аудиторії, стає більш 

мобільним та за потреби може надати допомогу групі чи окремому курсанту, 

який цього потребує.  
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Рис.1.4. План розподілу навчальних місць при формуванні змішаних 

навчальних груп 

 Отже, в цьому підрозділі було визначено та охарактеризовано 

принципи формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій англомовної компетентності в академічному письмі. Подальша 

увага буде сконцентрована на виявленні переваг використання змішаного 

навчання застосуванням хмарного сервісу Google Classroom для навчання 

академічного письма. 

 

1.5. Особливості використання змішаного навчння із 

застосуванням хмарного сервісу Google Classroom для формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

компетентності в англомовному академічному письмі 

 

У зв’язку з комплексним залученням ІКТ у всі сфери життєдіяльності 

людини відбувається процес інформатизації суспільства в цілому. 

Результатом стрімкого розвитку ІКТ є необхідність модернізації системи 
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освіти. У нашій роботі ми спиратимемося на наукові доробки Ю. В. Триуса 

(Триус, 2012, с. 21), який визначає інноваційні ІКТ навчання як «оригінальні 

технології (методи, засоби, способи) створення, передавання і збереження 

навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього 

призначення, а також організації і супроводу навчального процесу 

(традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою 

телекомунікаційного зв’язку та комп’ютерних систем і мереж, що 

цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну 

практику з метою підвищення якості освіти». За словами Г. Г. Швачича, 

«ІКТ дає можливість удосконалювати вміння самостійної роботи курсантів 

в інформаційних базах даних та мережі Інтернет; інтенсифікувати 

освітній процес, поліпшити засвоєння курсантами знань, зробити процес 

навчання цікавішим і змістовнішим; забезпечує особистісно-орієнтований 

та диференційований підхід у навчанні; підвищує пізнавальну активність 

курсантів за рахунок різноманітної відео та аудіо інформації; здійснює 

контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю» 

(Швачич, 2017, с. 13-14).  

Одним із найперспективніших методів навчання ІМ з активним 

використанням ІКТ є змішане навчання. Головною метою реалізації моделі 

змішаного навчання є поєднання переваг традиційного та електронного 

навчання з метою покращення якості освітнього процесу.  

Використання змішаного навчання у навчальному процесі є предметом 

дослідження багатьох вітчизняних та закордонних науковців. Зокрема, 

загальні положення дистанційного навчання та їхнього впровадження у 

технічних ЗВО  присвячено  роботи  В. М. Кухаренка (Кухаренко, 2012), 

Ю. В. Триуса (Триус, 2012), Н. В. Рашевської (Рашевська, 2010), Т. І. Коваль 

(Коваль, 2011), Б. І. Шуневича (Шуневич, 2009); розробка моделі 

дистанційного курсу з ІМ для навчання студентів немовних спеціальностей 

та створенням контенту курсу комбінованого навчання іншомовної фахової 
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комунікації були розглянуті у роботах О. Ф. Мусійовської (Мусійовська, 

2009), Н. І. Муліної (Муліна, 2001);  теоретико-методичні основи 

фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у ЗВО розглядаються 

у працях С. О. Семерікова (Семеріков, 2001); Є. М. Смирнова-Трибульска 

(Смирнова-Трибульська, 2007) займалась теоретико-методичними основами 

формування інформатичних компетентностей.  

Вчені перекладають термін «blended learning» декількома способами та 

трактують його по-різному. Деякі дослідники виділяють два пыдходи до 

трактування терміну змішаного навчання  (Бабенко, 2009). 

Перший напрям (Кухаренко, 2012; Триус, 2012) пропонує трактувати 

змішане навчання як певний формат навчальних курсів із залученням 

активних методів навчання у дистанційні курси. Тоді, основний матеріал 

викладається в межах дистанційного курсу, який передбачає самостійну 

роботу курсанта; а закріплення та відпрацювання матеріалу проходить в ході 

аудиторних занять, що реалізуються через активні методи навчання. Під 

активними методами навчання ми розуміємо методи, які спонукають 

курсантів до активної розумової і практичної діяльності у процесі оволодіння 

навчальним матеріалом. Активне навчання, на думку Голощапової О. В. 

(Голощапова, 2012), передбачає використання такої системи методів, яка 

спрямована головним чином на самостійне оволодіння знаннями і вміннями у 

процесі активної розумової і практичної діяльності. 

Говорячи про другим напрям, то змішане навчання виступає у ролі 

моделі використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів у 

стаціонарному навчанні із застосуванням елементів асинхронного й 

синхронного дистанційного навчання (Балик та Шмигер, 2011). 

Як зазначає Ю. І. Капустін (Капустін, 2007, с. 21), до «концептуальних 

складників моделі змішаного навчання належать два аспекти: 

1) змістовний, де спроектований зміст навчання має поєднувати 

одночасно сучасні наукові знання та суспільні потреби з дисципліни, що 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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вивчається та особистісно-значущі завдання, що сприяють розвитку 

курсанта як фахівця); 

2) інструментальний (процедура реалізації процесу змішаного навчання 

повинна відбуватися із залученням технології дистанційного навчання та 

використанням блоків, спрямованих на оцінювання результатів, які 

описують критерії оцінювання та показники якості підготовки курсантів)». 

У нашому дослідженні ми послуговуємося терміном «змішане 

навчання» і поділяючи думку Н. В. Рашевської, окреслюємо його як «процес 

навчання, за якого традиційні технології навчання поєднуються з 

інноваційними технологіями електронного, дистанційного та мобільного 

навчання задля створення гармонійного поєднання теоретичної і практичної 

складових процесу навчання» (Рашевська, 2010, с. 73-74).  

Змішане навчання передбачає не лише застосування ІКТ для поліпшення 

якості навчального процесу, але й стимулює курсантів до тіснішої співпраці 

під час навчання.Так,змішаний підхід також сприяє більшій 

відповідальності курсанта за своє навчання, що створює навчальну 

мотивацію, яка може бути більш значущою на особистісному рівні. Тому, що 

курсант демонструє розуміння за межами механічного запам’ятовування та 

здобуває знання через особисті зусилля (Семененко, 2015). Саме ці 

характеристики вирізняють змішане навчання з-поміж інших форм навчання, 

у яких задіяні ІКТ. 

Виокремимо низку переваг, характерних для моделі змішаного 

навчання, зокрема: 

1. Можливість тіснішої та плідної взаємодії курсанта з викладачем та 

одногрупниками, що зумовлено участю у групових формах роботи з 

використанням ІКТ, у нашому випадку онлайн платформи Google 

Classroom; 
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2. Постійний необмежений доступ до ресурсів навчання за рахунок 

наявності доступності навчальних матеріалів з академічного письма та 

завдань у Google Classroom; 

3. Сприяння розвитку та покращення у курсантів вмінь тайм-

менеджменту, критичного мислення та прийняття рішень; 

4. Можливість брати участь в обговореннях ІМ не тільки під час роботи у 

групі, але й онлайн; 

5. Курсанти краще сприймають та усвідомлюють поданий матеріал під 

час роботи з інтернет-ресурсами та у невеликих групах, що також 

знижує рівень стресу у порівнянні з традиційним аудиторним заняттям, 

де курсант повинен відповідати перед всією аудиторією; 

6. Індивідуалізація навчання – можливість надолужувати не засвоєний 

матеріал чи, навпаки, випереджати програму. Індивідуалізоване 

навчання дозволяє курсантам вибирати власний темп та 

переконуватись у повному засвоєнні матеріалу до того, як буде подана 

нова тема. 

7. Курсант тісніше взаємодіє з викладачем, отримує більше коментарів, 

зауважень та побажань стосовно процесу роботи чи її результату; 

Е. Джарла виділяє шість різновидів моделі змішаного навчання (Giarla, 

2017). Серед наявних моделей змішаного навчання ми схиляємось до 

ротаційної моделі змішаного навчання (Station-rotation model) для навчання 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій академічного 

письма англійською мовою.  

Ротаційна модель зі зміною навчального місця – це реалізація моделі 

змішаного навчання, в якій у межах певного курсу або предмета, курсанти 

змінюють місце роботи та етапи навчання впродовж аудиторного заняття за 

визначеним графіком або на розсуд викладача. Зміна місця повинна 

включати мінімум один етап на якому буде застосовуватись он-лайн 

навчання. Інші етапи роботи можуть включати такі види діяльності та 
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організації навчального процесу, як навчання в малих та великих групах, 

групові проекти, індивідуальне навчання (допомога викладача) та письмові 

завдання (Staker & Horn, 2012). 

Перевагою цієї моделі є можливість кращого контролю викладачем 

невеликих груп курсантів чи окремих курсантів, що потребують допомоги. 

Таким чином, можна уникнути проблеми надмірної кількості курсантів у 

групі та неможливості приділити увагу кожному курсанту / індивідуального 

підходу у навчанні, що є особливо актуальним у навчанні академічного 

письма. Ефективне використання цієї моделі дозволяє курсантам стати 

активними учасниками навчального процесу. Викладач та курсанти значною 

мірою покладаються на технології та інтерактивний план роботи, 

розроблений заздалегідь. 

Основним етапам навчання у моделі змішаного навчання передує 

настановча частина, де викладач озвучує мету та тему заняття.  Кожен з 

етапів, представлених на схемі (рис. 1.5), має свою функцію та передбачає 

використання різних ресурсів, матеріалів та форм навчання, що значною 

мірою відрізняються від традиційної аудиторної роботи. Всього виділяють 

три основні етапи, а саме: 1) етап групового навчання, 2) он-лайн навчання та 

3) навчання під керівництвом викладача. Послідовність застосування 

основних етапів можна змінювати в залежності від цілей та теми заняття 

Staker & Horn, 2012; Maxwell & White, 2017). 
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Рис. 1.5. Схема ротаційної моделі змішаного навчання 

На етапі групового навчання курсантів розподіляють на невеликі групи 

(2-4 особи). Впродовж цього етапу курсанти можуть працювати разом, 

виконуючи одне завдання або кожен курсант буде відповідальним за певний 

етап написання тексту. Таким чином, робота у невеликих групах допоможе 

задіяти у процес навчання всіх без винятку курсантів. Цей вид діяльності 

сприятливо впливає на генерування та організацію ідей, що у подальшому 

стануть базисом тексту. Генерування ідей частіше за все проводиться за 

допомогою методу мозкового штурму, групових дискусій чи на базі 

автентичних друкованих та аудіо матеріалів, що стосуються обговорюваної 

теми. Такі завдання допомагають курсантам критично ставитись до питання 

та аргументувати власні думки. 

Чи не основним етапом змішаної моделі навчання є онлайн навчання. 

Впродовж цього етапу курсанти самостійно ознайомлюються з теоретичним 

матеріалом. Перевагою самостійного опрацювання теми є можливість 

регулювати швидкість подачі та сприйняття матеріалу, а також кількість 

необхідних повторень. У цьому випадку зникає необхідність орієнтуватись 

на групу в цілому, що сприяє зменшенню стресу чи дискомфорту, які можуть 

виникати, якщо курсант не повністю зрозумів тему. Електронне навчання 
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академічного письма буде проходити на базі онлайн платформи Google 

Classroom. Однією з умов успішного навчання майбутніх військових фахівців 

з інформаційних технологій академічного письма є використання професійно 

орієнтованих матеріалів, а саме наукових статей, періодичних видань та 

онлайн матеріалів із професійної тематики, які сприяють реалізації 

предметної компетентності. До платформи Google Classroom варто долучити 

такий інтернет-ресурс як Онлайн лабораторія письма (Online Writing Lab). 

Вона допоможе курсантам опанувати граматичний та лексичний матеріал,  

необхідний для написання текстів наукового стилю та ознайомитись з 

основними жанровими характеристиками наукового стилю. 

На думку К. А. Лісецького (Лісецький, 2013), при змішаному навчанні 

докорінно змінюється й роль викладача. Функціонуючи у системі змішаного 

навчання, викладач постійно змінює свої ролі та форми навчання: від 

особистої роботи та контакту з курсантом до навчання через засоби ІКТ. 

Саме викладач відповідальний за створення умов для ефективного 

самостійного навчання і частіше виступає у ролі наставника та партнера, ніж 

викладача у класичному розумінні. 

Оскільки одним з компонентів ротаційної моделі змішаного навчання є 

етап електронного навчання, вважаємо за доцільне виділити той тип ІКТ, що, 

на нашу думку, буде найефективнішим для реалізації запропонованої нами 

моделі навчання. Дослідивши наявні наразі засоби ІКТ, ми спинились на 

хмарному середовищі. Подальша теоретична розвідка показала, що 

завданнями інформатизації освіти, методологічними та методичними 

основами створення і використання електронних засобів навчального 

призначення займаються В. Ю. Биков (Биков, 2011, 2016), О. М. Спірін 

(Спірін, 2012), В. В. Лапінський (Лапінський, 2008), А. М. Гуржій 

(Гуржій, 2013), проектуванню та застосуванню хмарного середовища у 

навчальному процесі присвячено праці С. Г. Литвинової (Литвинова, 2015), 

системи дистанційного навчання складають науковий інтерес 
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О. Г. Глазунової (Глазунова, 2008), методам використання хмарних сервісів у 

навчанні ІМ присвячено роботи Г. М. Кравцова та О. О. Гнєдкової (Кравцов і 

Гнєдкова, 2018),  Л. П. Яненко (Яненко, 2015). 

Розглянемо визначення поняття «хмарне середовище». В. Ю. Биков  

трактує хмарні технології, звертаючись до поняття віртуального мережевого 

майданчика. «За цією концепцією завдяки спеціальному інтерфейсу 

користувача формуються мережні віртуальні ІКТ-об’єкти. Такі об’єкти є 

віртуальними майданчиками, що за своєю будовою, наповненням і часом 

існування відповідають персоніфікованим потребам користувача 

(індивідуальним і груповим), а їхнє формування і використання 

підтримується хмаро орієнтованими технологіями» (Биков, 2011, с. 11). Ще 

одне поняття, що потребує визначення – хмарне середовище. Воно «являє 

собою середовище діяльності учасників освітнього процесу, в якому для 

реалізації комп’ютерно-процесуальних функцій (змістово-технологічних та 

інформаційно-комунікаційних) цілеспрямовано розроблена віртуалізована 

комп’ютерно-технологічна інфраструктура» (Биков, 2016, с. 16). 

За визначенням С. Ф. Одайник (Одайник, 2016, с. 105), «хмарні 

технології (cloud computing) – це технології, що надають користувачам 

мережі Інтернет доступ до комп’ютерних ресурсів сервера з 

використанням програмного забезпечення як онлайн-сервісу. Користувач має 

доступ до особистих даних, але не може керувати і не зобов’язаний дбати 

про інфраструктуру, операційну систему і власне програмне забезпечення, з 

яким він працює. Застосування хмарних сервісів є невід’ємною складовою 

сучасної освіти і сприяє динамічному переходу до інновацій із упровадження 

віртуальних дистанційних освітніх технологій Веб 2.0 і Веб 3.0». 

Аналіз доступних на сьогодні хмаро орієнтованих засобів показав, що 

найповніший спектр хмарних послуг надається Google Apps. Серед них на 

особливу увагу, з нашої точки зору, заслуговує Google Classroom, що виконує 
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функції репозиторія, онлайн класної кімнати, платформи для спілкування за 

схемою викладач-курсант та курсант-курсант.  

Маючи за приклад хмарний сервіс Google Classroom, ми узагальнили 

його можливості. Таким чином, функціональна модель хмарного сервісу для 

навчання академічного письма включає компоненти, представлені на 

рисунку 1.6.  

 

  

Рис. 1.6. Функціональна модель хмарного сервісу для формування АКАП 

Кожен із представлених на рисунку 1.6 компонентів уособлює певну 

функцію, що лежить в основі моделі хмарного середовища. Всі функції є 

взаємопов’язаними і максимально доповнюють одна одну. Звернемо увагу на 

те, що під час побудови чи використання моделі навчання на основі моделі 

хмарного середовища, не слід вилучати її компоненти, оскільки вона 

побудована таким чином, щоб максимально задовольнити основні потреби 

учасників навчального процесу.  

Отже, розглянемо її детальніше. Модель застосування хмарного 

середовища для методики формування АКАП налічує шість компонентів. 
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Першим компонент – це можливість організації навчального процесу та 

курсу на розсуд викладача. «Календар класу» дозволяє розміщувати на 

сервісі розклад занять, програму дисципліни, тематичні блоки та будь-які 

зміни, що відбуваються у навчальному процесі. Це уможливлює створення 

прозорого навчального середовища та зрозумілих вимог. «Календар класу» 

також синхронізується з календарем Google, що поліпшує загальну 

інтеграцію сервісів.  

Використовуючи папки курсу, де зберігається основний обсяг 

інформації, і які також представлені на Google Диску, викладач успішно 

організовує узагальнену бібліотеку курсу. Синхронізація папок та Google 

Диску забезпечує безперервний доступ до інформації як зі стаціонарних 

комп’ютерів, так і з мобільних пристроїв.  

Навчальні матеріали можна розміщувати всі одночасно, за 

тематичними блоками або окремими заняттями. Слід брати до уваги, що 

змішане навчання має на меті можливість вибору курсантом темпу навчання. 

Тому, матеріали бажано викладати заздалегідь, щоб у курсантів була 

можливість ознайомитись із матеріалами і надалі працювати самостійно за 

потребт (Дзюбан і Хартман, 2010). Викладач має можливість створити 

запитання, завдання або оголошення. Наведемо приклад вправ (рис. 1.7), 

створених за допомогою інструментарію хмарного середовища Google 

Classroom на прикладі опції «Запитання». 

За своєю структурою вправа нічим не відрізняється від тих, які можуть 

бути надруковані у підручнику. Примітно, що хмарний сервіс Google 

Classroom дозволяє обрати окремих курсантів для виконання вправи, таким 

чином викладач може створити на свій розсуд надавати різні завдання. Це 

залежить, першочергово, від успішності засвоєння курсантом пройденої 

теми, оскільки групи зазвичай не є гомогенними, то і завдання можуть бути 

адаптовані до рівня володіння ІМ окремим курсантом. Таким чином, активно 
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впроваджується принцип індивідуалізації навчання (Єремєєва, 2015; 

Пісоцька, 2015; Волобуєва, 2013).  

Крім того, викладач має можливість слідкувати за ходом виконання 

завдань та отримувати сповіщення щодо виконаних робіт. Користуючись 

хмарним сервісом Google Classroom з’являється можливість визначати 

діапазон оцінювання, задавати кінчевий термін виконання вправ (у цьому 

разі на дошці оголошень курсу являється автоматичне сповіщення).  

Зручною є функція тематичної класифікації вправ. Так, відкриваючи 

тематичну папку курсу, курсант одразу має доступ до всіх категорій завдань, 

як то завдання, що очікують виконання, так і до завершених. Ця опція 

спрощує самоорганізацію курсантів та пошук завдань. 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Вправа створена за допомогою інструментарію хмарного 

середовища Google Classroom на прикладі опції «Запитання» для формування 

АКАП 

Розглянемо також інтерфейс особистого кабінету курсанта, зокрема ту 

його частину, де викладач перевіряє та оцінює завдання (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8. Приклад інтерфейсу особистого кабінету курсанта 

Після того, як курсанти виконали завдання, викладач отримує 

сповіщення на свою електронну адресу чи мобільний додаток Google 

Classroom. Зручною є функція коментування завдань, що умовжливлює 

пояснення недоліків роботи під час кінцевого оцінювання чи задля його 

подальшого доопрацювання (рис. 1.8).  

Окрім функцій, які пропонує сам хмарний сервіс Google Classroom, є 

можливість використання інших функцій Google з метою оптимізації 

навчання академічного письма англійською мовою. Мається на увазі 

застосування Google Docs, таблиць та презентацій для групової роботи 

курсантів. За наявності інтернет з’єднання курсанти не обмежені місцем 

виконання роботи. Ці додатки дозволяють їм створювати тексти та 

редагувати їх віддалено.  

Google Drive – для збереження файлів та документів. Після створення 

певного класу, папка з матеріалами даного класу автоматично створюється у 

викладача на Google Drive, після чого у курсантів теж з'являється така папка 

автоматично. 

Google Docs – це зручна можливість створювати документи онлайн. 

Він має той самих функціонал, що й оффлайн документи, але налічує низку 

переваг, як то: 1) можливість коментування (рис. 1.9), 2) можливість 

одночасної роботи над документом кількома курсантами (рис. 1.9),                

3) можливість створювати завдання (рис. 1.10), 4) автоматичне збереження 

файла, що редагується на Google Drive. 
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Google таблиці пропонують викладачеві додаткову функцію, а саме 

копіювання оцінок із подальшим наданням доступу курсантам до їх 

перегляду. Таким чином, ми отримуємо прозору систему оцінювання. 

Google Classroom також слугує для розвитку навичок командної 

роботи. Курсантів можна об’єднувати в цільові групи для роботи над 

проектом та отримувати зворотний зв’язок від учасників групи. У нашому 

випадку у ролі проекту виступає спільне написання тексту: структурних 

компонентів наукової статті. Над завданням курсанти можуть працювати 

одночасно, або окремо. 

 

Рис 1.9. Можливості коментування на базі Google Docs. 

 

Рис. 1.10. Панель «Завдання» у Google Docs 
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Google Forms – інструментарій для створення тестів, анкет, опитувань 

та для оцінки знань загалом, який дає можливість урізноманітнити завдання 

та провести перевірку знань онлайн (рис. 1.11, 1.12). 

 

Рис. 1.11. Тестове завдання на базі хмарного сервісу Google Classroom з 

інтеграцією Google Form 
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Рис. 1.12. Тестове завдання створене за допомогою Google Forms 

Крім цього, викладач може давати курсантам різні завдання. Так, всі 

курсанти отримують посилання з однаковим завданням, але в особистих 

сповіщеннях викладач розподіляє ролі кожного окремого курсанта (Student 1, 

Student 2, Student 3). Обговорення результатів завдання може пройти як у 

режимі онлайн за допомогою коментарів, чи в аудиторії у невеликій групі. 

Перевагою Google Classroom є наявність мобільної версії онлайн платформи, 

що робить систему доступною в реальному часі в будь-якому місці. 

Мобільною версією можна користуватись на пристроях з системами Android 

та Apple. Слід зазначити, що функціонал мобільної версії повністю 

відповідає функціоналу комп’ютерної (рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. Інтерфейс мобільної версії хмарного сервісу Google Classroom 

Можливості, ефективне навчання з використанням Google Classroom 

можливе тільки за умови  продуманої та систематизованої програми курсу, 

що включає зразки текстів, презентації, набір практичних завдань та вправ, 

що забезпечать засвоєння теоретичного матеріалу. Таким чином, Google 
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Classroom є активним інструментов онлайн навчання і жодним чином не 

може замінити викладача. Натомість виступає у ролі сучасного та 

ефективного інструмента для оптимізації процесу навчання (Одайник, 2016). 

Тому ми вважаємо, що наразі Google Classroom є одним з 

найперспективніших сервісів ІКТ, що можна використовувати з метою 

навчання англомовного академічного письма  

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі нашого дослідження окреслено теоретико-

методичні засади формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП.  

Проаналізувавши актуальні наукові дослідження, що стосуються 

навчання академічного письма у ВВНЗ, маємо підстави стверджувати, що 

методологічні основи формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП є недостатньо обґрунтованими, а 

навчально-методичне забезпечення процесу формування АКАП наразі 

відсутнє.  

Основні вміння в академічному письмі, на які необхідно звернути увагу 

у процесі формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій АКАП: вміння 1) писати тексти пов’язані з академічною та 

професійною сферами діяльності; 2) описувати результати досліджень 

(включаючи ілюстративний матеріал), 3) логічно організовувати академічні 

тексти та їх структурні елементи, розпізнавати регістр тексту та 

оформлювати тексти згідно з вимогами оформлення академічних робіт.  

Визначення принципів оцінювання наявних та рекомендованих 

підручників для навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій АМ, а також стилістичні, лінгвістичні та структурно-організаційні 

критерії їхньої оцінки дозволило провести дослідження щодо 
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представленості у цих підручниках вправ для формування англомовної 

компетентності в академічному письмі. В ході роботи виявлено майже повну 

відсутність вправ для формування досліджуваної компетентності. 

У ході роботи розглянуто власне науковий підстиль, до якого належать 

наукова стаття та анотація. Зокрема узагальнили 1) композиційну схему 

англомовних наукових статей (вступ, методи та матеріали дослідження, 

результати, обговорення, висновки) та анотацій (передумова та методи 

дослідження), 2) комунікативну мету (для статті – презентація нових 

наукових результатів, фіксація результатів дослідження, аргументація 

цінності дослідження); для анотації – надання інформації про зміст статті). 

До лексичних характеристик наукової статті та анотації належать: 

термінологічність, наявність абстрактних іменників, академічна лексика, 

фразові дієслова, засоби зв’язності. До морфологічних характеристик 

належить:  широке використання Present Simple Active, складних слів, 

безособових конструкцій та пасивної форми дієслова, модальних дієслів, 

перевага у використанні іменників над дієсловом. До синтаксичних 

особливостей відносимо вживання складних іменних присудків та 

іменникових конструкцій типу N+N/ N+of+N, інфінітивних груп.  

З метою подальшого відбору навчального матеріалу, у науковій роботі 

проаналізовано лексичні (термінологічні одиниці, інтернаціоналізми, 

абстрактні іменники, фразові дієслова, академічна лексика), морфологічні 

(особливості словотвору, граматичні властивості слів, особливості їх 

використання у науковому тексті) та синтаксичні (інфінітивні,  

прикметникові, безособові конструкції, інверсія, складні іменникові 

конструкції) характеристики жанрів наукового стилю (наукова стаття, 

анотація).  

Серед принципів навчання виділяємо суто методичні та 

загальнодидактичні принципи формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП. Так, до  першої належать: 1) принцип 
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зв’язку навчальних матеріалів з майбутньою професійною діяльністю 

курсантів, 2) принцип комунікативної спрямованості вправ, 3) принцип 

інтерактивності вправ, 4) принцип інтегрованого розвитку умінь написання 

тексту та його аналізу, 5) редагування та коригування. Друга група принципів 

стосується саме організації процесу навчання і включає 1) принципи 

доступності навчальних матеріалів, 2) інтегрованої організації навчального 

часу, 3) активізації пізнавальної діяльності курсантів та 4) взаємонавчання.   

Складниками предметного та процесуального аспектів змісту навчання 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП є:  

 для предметного аспекту: теми, сфери спілкування, тексти та мовний 

матеріал; 

 для процесуального аспекту: мовленнєві навички та вміння у читанні та 

написанні англомовних академічних текстів, вправи для розвитку цих 

навичок та відповідні знання; навички та вміння оперувати 

лінгвосоціокультурним матеріалом; навички оперування мовним 

матеріалом (лексичні та граматичні), вміння оперувати навчальними 

стратегіями. 

Серед складників моделі змішаного навчання виділяємо змістовий 

(сучасні знання ефективно поєднані з особистісно-орієнтованими 

завданнями) та інструментальний аспекти використання засобів ІКТ. До 

переваг моделі змішаного навчання відносимо: 1) тісна взаємодія типу 

викладач-курсант/ курсант-курсант, що реалізується через групові форми 

роботи та засоби ІКТ; 2) необмежений доступ до інформаційних ресурсів 

курсу; 3) розвиток особистісних якостей курсанта через організаційні 

особливості навчального процесу; 4) індивідуалізація навчання (можливість 

дотримуватись індивідуальної траекторії учіння).  

Для навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій академічного письма англійською мовою було обрано ротаційну 

модель зі зміною навчального місця, яка включає три етапи, а саме: 
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фронтальна робота з викладачем, групова робота, індивідуальна робота з 

використанням ІКТ. Цей тип моделі змішаного навчання уможливлює 

застосування індивідуального підходу до навчання та дозволяє викладачеві 

приділяти максимальну кількість уваги кожному курсанту.  

Серед засобів ІКТ, що забезпечували б реалізацію етапу онлайн 

навчання у моделі змішаного навчання обрано хмарний сервіс Google 

Classroom. До функцій та сервісів, доступних у Google Classroom відносимо: 

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) менторінг та колаборативне 

навчання. 

Викладені положення покладені в основу розроблення методики 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП.  

Основні положення розділу 1 висвітлені у 4 публікаціях (Дзіман, 2014а, 

2016a, 2016b, 2018). 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ 

ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В АНГЛОМОВНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ПИСЬМІ 

 

2.1. Принципи та критерії відбору навчального матеріалу для 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій англомовної компетентності в академічному письмі 

 

Розв’язання проблеми відбору навчальних матеріалів є необхідною 

передумовою укладання підсистеми вправ для формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП. Так, для реалізації 

завдань нашого дослідження необхідно визначити базову одиницю 

матеріалу, принципи та критерії відбору навчального матеріалу, а також 

охарактеризувати процедуру добір професійно орієнтованого англомовного 

матеріалу для формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій АКАП. 

Для вирішення зазначеної проблеми ми звернулись до досліджень 

І. Л. Бім, Н. Ф. Бориско, С. П. Кожушко, З. М. Корнєвої, В. Л. Скалкіна, 

Н. К. Скляренко, О. Б. Тарнопольського. У роботах І. В. Дубко, 

Т. М. Камєнєвої, Н. В. Майєр, О. О. Москалець, у яких подано аналіз 

процедури відбору матеріалів для навчання писемного мовлення. 

Навчальним матеріалом для розвитку вмінь в академічному письмі є 

текст, на базі якого розробляються вправи для розвитку відповідних вмінь. 

Відтак одиницею відбору навчального матеріалу для формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП 

визначаємо навчальний текст. З урахуванням предмету нашого дослідження 

у ролі такого тексту виступатиме наукова стаття та анотація до неї.  



90 

 

Поділяючи думку О. С. Синекоп (Синекоп, 2017, с. 167), навчальний 

текст трактуємо як "автентичний науковий текст в письмовому форматі, 

що спродукований носіями мови та може бути використаний для розвитку 

та вдосконалення вмінь в академічному письмі".  

Оскільки частіше за все навчання письма, зокрема академічного, 

відбувається на основі читання, окрім вмінь та навичок у письмі, майбутні 

військові фахівці з інформаційних технологій повинні володіти вміннями 

читання. Беручи це до уваги, вважаємо за доцільне уточнити ряд умінь у 

читанні. Таким чином, спираючись на програму навчальної дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування», Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти та мовний стандарт НАТО «STANAG 6001» та 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (ЗЄР, 2018) навчаючись за 

другим рівнем вищої освіти, майбутній військовий фахівець з інформаційних 

технологій повинен вміти: 

 розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з 

підручників, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-

джерел; 

 виокремлювати головні ідеї та знаходити необхідну інформацію в 

неадаптованій технічній літературі за фахом; 

 розуміти інструкції до роботи устаткування /обладнання; 

 читати графіки, діаграми та рисунки; 

 вміння передбачати основну інформацію тексту за його заголовком, 

вступною частиною та ілюстративним матеріалом, що супроводжує 

текст (прогнозуюче читання); 

 здійснювати ознайомлювальне читання неадаптованих технічних 

текстів для отримання інформації; 

 накопичувати та використовувати інформацію з різних джерел для 

подальшого застосування (на презентаціях, конференціях, дискусіях в 

академічному навчальному середовищі); 
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 вивчаюче читання (Фоломкіна, 1987) з метою поповнення 

термінологічного тезаурусу.  

Отже, оскільки основною навчальною одиницею виступає текст, варто 

виділити фактори, що впливають на відбір навчального матеріалу. Ми 

погоджуємось з О. В. Бирюк (Бирюк, 2005), яка серед факторів визначає: 

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. 

У свою чергу, за І. В. Корейбою (Корейба, 2010), добір навчальних 

текстів має відбуватися відповідно до принципів, що визначають організацію 

цього процесу. При доборі навчальних текстів необхідно враховувати 

насамперед методичні принципи навчання ІМ. У процесі відбору навчальних 

текстів, які слугуватимуть опорою для навчання академічного письма ми 

послуговуємося такими принципами: 

 1) необхідності і достатності (Бориско, 2000, с. 113, Задорожна, 2012, 

с. 135, Ніколаєва та ін., 2013, с. 109) – передбачає включення компонентів 

змісту навчання, необхідних для досягнення поставленої мети навчання; 

навчальні тексти повинні відповідати жанрово-стилістичним нормам та бути 

інформативними, що сприятиме оволодінню вміннями англомовного 

академічного письма;  

2) посильності та доступності (Бориско, 2000, с. 113, Задорожна, 2012, 

с. 135, Ніколаєва та ін., 2013, с. 109) – відібрані автентичні тексти повинні 

відповідати рівню знань, навичок та вмінь курсантів;  

3) відповідності комунікативним потребам, інтелектуальному рівню та 

інтересам курсантів (Бориско, 2000, с. 113, Задорожна, 2012, с. 135) – добір 

змісту навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

англомовного академічного письма повинен відповідати професійним 

потребам курсантів, а врахування інтересів курсантів сприяє підвищенню 

мотивації та ефективності навчання;  
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4) функціональної обумовленості та тематичної цілісності (Корейба, 

2010, с. 79) – відбір навчальних текстів відбувається з урахуванням тем та 

ситуацій спілкування, притаманних для професійної діяльності майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій. 

Визначившись із принципами добору навчального матеріалу, 

перейдемо до критеріїв його відбору для формування АКАП.  

Критерії відбору, згідно з визначенням Н. Ф. Бориско, розуміємо як 

«основні ознаки, на базі яких здійснюється якісна та кількісна оцінка 

одиниць, з метою їх включення /невключення до відповідних мінімумів» 

(Бориско, 1999, с. 104). О. В. Бирюк уточнює визначення та пропонує під 

критеріями відбору розуміти «основні ознаки, які характеризують зміст, 

структуру та обсяг повідомлень, і за допомогою яких здійснюється оцінка 

текстового матеріалу з метою його використання у навчальних цілях» 

(Бирюк, 2005, с. 65). Таким чином критерії відбору дозволяють оцінити 

матеріал на предмет можливості його використання у навчальному процесі. 

Критерій автентичності (Ніколаєва та ін., 2013, с. 115) пов’язаний із 

принципом відповідності комунікативним потребам, а отже тексти для 

навчання академічного письма повинні бути професійно орієнтованими. Ці 

тексти виступають у ролі еталону для наслідування у створенні власних 

академічних текстів як в змістовому, так і в мовному аспекті. Професійно 

орієнтовані автентичні тексти можуть також бути використані для 

узагальнення інформації з фахової проблематики, аргументації певної точки 

зору (Синекоп, 2017).  

Критерій професійної значущості, актуальності та інформативності 

(Синекоп, 2017, с. 169) передбачає, що через навчальні матеріали курсанти 

можуть отримувати актуальну інформацію щодо практичних і теоретичних 

аспектів їхньої фахової діяльності; ознайомлення з останніми досягненнями 

військової галузі; поглибити та закріпити фахові знання; порівнювати 
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технічні досягнення військової галузі України, країн членів та партнерів 

НАТО. 

Критерій відповідності рівню володіння ІМ та інтелектуального 

розвитку курсантів (Синекоп, 2017, с. 169) корелюється з принципом 

посильності і доступності. Цей критерій базується на відповідності 

навчального матеріалу вимогам програми навчальної дисципліни, 

індивідуальним та психологічним особливостям курсантів, що навчаються за 

ступенем магістра, їх фоновим знанням, рівню автономії, та рівню володіння 

ІМ. 

Критерій тематичності (Синекоп, 2017, с. 169; Лазаренко, 2016, 

с. 118; Шевкопляс, 2012, с. 234) полягає у доборі фахових текстів, які будуть 

максимально придатними для навчання англомовного академічного письма 

та які відповідають рівню фахової підготовки курсантів. Тематика текстів 

охоплює теми, визначені програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування». Такі тексти відтворюють фахові реалії, мають 

прикладний характер, тобто посилюють мотивацію курсантів до вивчення 

ІМ. Так, навчаючись за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 

125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» курсанти вивчають такі теми: 

Інженерні війська. Зв’язки з громадськістю. Дії підрозділів під час 

спеціальних операцій. Робочі групи. Повітряні сили спеціальних операцій. 

Миротворчі операції міжнародної коаліції. Призначення закордоном. 

Особливості військової служби. Гуманітарна підтримка. Контрольні 

пункти. Військові лідери. Військові навчання. 

За критерієм насиченості навчального матеріалу лексичними 

одиницями та граматичними конструкціями (Лазаренко, 2016, с. 121) 

необхідно здійснювати відбір навчального матеріалу з англомовних наукових 

текстів. Особливості таких текстів були узагальнені та проаналізовані нами в 



94 

 

ході проведення лінгвістичного аналізу досліджуваних жанрів наукового 

тексту. 

Вищезазначені критерії відбору навчальних текстів дають нам 

можливість дібрати ефективний навчальний матеріал для формування АКАП. 

Далі вбачаємо необхідність у відборі навчального матеріалу на мовному 

рівні, а саме обґрунтування лексичного та граматичного мінімумів для 

методики формування АКАП.  

Як було зазначено раніше, навчання академічного письма тісно 

пов’язане з читанням, тому у ролі навчального матеріалу для реципіювання 

виступають наукові тексти (наукова стаття та анотація). Оскільки написання 

академічних текстів потребує від курсантів знань відповідних лексичних 

одиниць та граматичних конструкцій, слід здійснити відбір лексичного та 

граматичного матеріалу для формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП. 

Розглянемо критерії відбору лексичних одиниць: 

За тематичним критерієм (Ніколаєва та ін., 2013) добору та навчанню 

підлягає фахова і термінологічна лексика, яка відповідає галузі знань 

12 Інформаційні технології, спеціальностям 122 «Комп’ютерні науки», 

125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 

172 «Телекомунікації та радіотехніка», змістовим модулям, що передбачені 

програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування», а також тематиці магістерських досліджень за вказаними 

спеціальностями. 

Відповідно до критерію частотності (Ніколаєва та ін., 2013, с. 71), 

відбору підлягають слова та терміни з високою частотою вживання у галузі 

знань 12 «Інформаційні технології» та ті, що становлять універсальну базу 

для субмови інформаційних технологій.  

Критерій сполучуваності стосується відбору лексичних одиниць та 

клішованих фраз, які мають високий ступінь сполучуваності з іншими 
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словами. Патієвич О. В. (Патієвич, 2016, с. 90) пропонує розділити на 

семантичні групи: повідомлення теми роботи (is studied, have considered, is 

analyzed, is investigated), умов експерименту (at the temperature (of), at the 

pressure (of), at the voltage (of), at the energy (of), at the concentration (of), under 

the action (of), under (in) some (certain) conditions (circumstances)), способів та 

методів дослідження (crude, direct, straightforward, indirect, effective, elaborate, 

valid, adequate, promising, perspective, by means of, using), цілей дослідження 

(aim (object, purpose, task) of the study is to determine, the chief purpose of the 

investigation, the main task of the experiments has been to measure), сфери 

застосування (is applicable, were used, employs), основні ознаки й 

характеристики предмета дослідження (peculiarity, characterized by (some 

feature, property etc.), have (some feature, property), be characteristic of, be 

typical of), повідомлення про результати дослідження, оцінка, зіставлення 

результатів дослідження (fundamental, chief, main, great, important, essential, 

marked, obvious, distinct, certain, combines advantages of, difficulty, 

disadvantage, limitation, drawback, compare ... with.., make / give (а) сomparison 

of... with.., make / give (а) comparison between ... and ...). 

Згідно з критерієм стилістичної унормованості (Патієвич, 2016, с. 90), 

увагу під час відбору слід звертати на лексичні одиниці та клішовані фрази, 

притаманні науковим статтям та анотаціям.  

Критерій словотворчої цінності (Патієвич, 2016, с. 90) полягає у 

відборі лише найпродуктивніших слів в словотворчому відношенні, які 

дозволять курсантам утворювати похідні слова за допомогою афіксів.  

Однією з необхідних умов формування АКАП є вдосконалення 

граматичних навичок. Для академічного письма курсантам важливо 

оволодіти не лише набором граматичних форм, але й правилами їх 

упізнавання, розрізнення, що неможливо без усвідомлення особливостей 

граматичних форм і способу їх функціонування (Дишлева, 2011). Відібраний 

граматичний матеріал повинен містити найскладніші та найчастотніші 
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граматичні конструкції, які відповідають рівню C1 згідно з 

«Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти» та 

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

за СМР) за мовним стандартом НАТО STANAG 6001 (STANAG, 2010). Крім 

того, особливу увагу треба звертати на граматичні конструкції, притаманні 

науковим статтям та анотаціям.  

Основними критеріями відбору граматичного матеріалу згідно з 

Н. Д. Гальсковою та Н. І. Гез (Гальскова и Гез, 2004, с. 311) виділяємо: 

 критерії стабільності – проводиться відбір найчастотніших для 

наукових статей та анотацій граматичних конструкцій; 

 критерій зразковості – відбір морфологічних різновидів граматичного 

явища, які слугуватимуть моделями для формування навичок і вмінь 

вільного вживання граматичних конструкцій; 

 критерій зіставності – відбору та навчанню підлягають граматичні 

явища, які викликають особливі труднощі у процесі засвоєння 

граматичного матеріалу; 

 критерій стилістичної маркованості – відбір граматичних 

конструкцій, притаманних таким жанрам наукового стилю як наукова 

стаття та анотація. 

Отже, у цьому підрозділі ми визначили одиницю відбору навчального 

матеріалу, проаналізували принципи та критерії відбору наукових текстів, 

уточнили критерії відбору лексичного та граматичного матеріалів необхідних 

для формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП.  
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2.2. Підсистема вправ для формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в 

академічному письмі 

 

Одним із основних етапів реалізації запропонованої у цьому 

дисертаційному дослідженні моделі навчання є створення системи вправ, 

виконання яких забезпечить формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП. 

Спираючись на визначення С. П. Шатилова (Шатилов, 1986), система 

вправ – це оптимальний набір необхідних типів вправ, які необхідно 

виконувати у певній кількості та послідовності, так щоб вони забезпечували 

якомога успішніше оволодіння студентами певним видом мовленнєвої 

діяльності в конкретних умовах та з найменшими витраті праці та часу, а 

також з урахуванням загальнодидактичних і психологічних закономірностей 

оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності. 

У системі вправ, на думку деяких авторів (Шатилов, 1986; Скляренко, 

1992), повинен бути відображений конкретний вид мовленнєвої діяльності. 

Це пов'язано з тим, що навички, характерні для різних видів мовленнєвої 

діяльності, мають свою специфіку та розвиваються за своїми 

закономірностям. Важливість підсистеми вправ полягає в тому, що вона 

забезпечує організацію процесу засвоєння і організацію процесу формування 

у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП.  

Під час розробки підсистеми вправ необхідно враховувати 

психологічні особливості породження та сприйняття писемного мовлення і 

лінгвістичних особливостей його оформлення, необхідні для організації 

ефективного навчального процесу. З точки зору теорії мовленнєвої 

діяльності, розробленої І. О. Зимньою (Зимня, 1976), О. О. Леонтьєвим 

(Леонтьєв, 2003), О. М. Леонтьєвим (Леонтьєв, 2003) писемне мовлення є 

способом реалізації та продуктивним видом мовленнєвої діяльності, в 



98 

 

процесі якої відбувається формулювання думки та її представлення читачеві 

у письмовій формі.  

За визначенням А. М. Щукіна, писемне мовлення – це продуктивний 

вид мовленнєвої діяльності, котрий відповідає за вираження думок у 

графічній формі (Щукин, 2007, с. 196); психофізіологічною основою 

писемного мовлення є взаємодія рухового, зорового і слухо-мовленнєво-

рухового аналізатора. Для писемного мовлення характерні такі ознаки: 

логічність, розгорнутість, нормативність. 

Для того, щоб зрозуміти суть писемного мовлення та створити 

ефективну підсистему вправ для навчання академічного письма, необхідно 

звернутись до психолінгвістичних засад формування мовленнєвих 

висловлювань, а зокрема до процесу їх породження. Отже, звернемо увагу на 

психологічні складові утворення писемного повідомлення. Згідно з 

концепцією О. Р. Лурії, акт висловлювання, його кодування, шлях від думки 

до мовлення починається з мотиву і загального задуму; проходить стадію 

внутрішнього мовлення та призводить до формування синтаксичної 

структури, а потім розгортається в зовнішнє висловлювання (Лурія, 1998).    

Л. С. Виготський запропонував фазову побудову процесу породження 

висловлювання: 1 фаза – мотивація (формування установки на спілкування), 

2 фаза – формування думки, смислового змісту майбутнього висловлювання 

ментальною мовою, 3 фаза – синтаксичне, семантико-граматичне і моторне 

внутрішнє програмування майбутнього висловлювання, (вимова), 5 фаза – 

контроль (Виготський, 2000). 

Навчання академічного письма у жанрах наукової статті та анотації 

потребує залучення додаткового етапу у процесі формування висловлювання, 

а саме етапу ознайомлення з вже наявною та доступною інформацією з теми 

майбутнього висловлювання. Цей процес слідуватиме за етапом мотивації та 

передуватиме формуванню думки. Таким чином, ознайомлення з 
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професійними текстами дасть майбутньому фахівцю змогу сформувати 

достатню науково-методичну базу для власного висловлювання. 

Узагальнюючи моделі породження писемного мовлення (рис. 2.2), 

запропоновані О. Р. Лурією та Л. С. Виготським, робимо висновок, що для 

створення мовленнєвого продукту необхідні щонайменше два чинники – 

екстралінгвальні знання (про що писати) та мовні знання й мовленнєві 

навички та вміння (як писати, як правильно оформлювати свої думки). У 

формування мовлення військових ця модель набуває такого розвитку. 

 

Рис. 2.2. Етапи формування висловлювань на автономному рівні  

(за Л. С. Виготським та О. Р. Лурія) 

Навчання на другому рівні вищої освіти «Магістр» передбачає 

удосконалення морфології, синтаксису та стилістики мовлення, зв’язності, 

цілісності та контекстності письмового висловлювання. Загалом, писемне 
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мовлення студента-магістра характеризується літературністю, точністю та 

словниковою різноманітністю. Саме на ці аспекти письма необхідно звертати 

увагу під час створення ефективної методики формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП.  

Беручи до уваги те, що професійно орієнтована навчальна діяльність є 

основою автономного рівня навчання, навчання ІМ повинно бути спрямоване 

на розвиток конкретних комунікативних вмінь, зокрема вміння реферувати, 

анотувати, коментувати отриману інформацію, орієнтуватися в різних умовах 

писемного як професійного, так і непрофесійного спілкування 

(О. І. Безлюдний, 2014). Першочерговим завданням є розвиток практичних 

вмінь, необхідних для того, щоб бути повноцінним суб’єктом іншомовної 

комунікації. Цю мету можна реалізувати вправами комунікативного 

характеру. Особливістю вправ такого типу є зміна уваги студента з 

формальної на смислову сторону висловлювання, чому сприяє певний рівень 

автоматизації дій з мовним матеріалом. 

Розглянуті нами психолінгвістичні засади формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП є одним із щаблів до 

розробки підсистеми вправ для навчання академічного письма англійською 

мовою. Розуміння цих особливостей дає можливість зробити акцент на тих 

мисленнєвих процесах, що задіяні у породженні незалежного тексту.  

Для формування у майбутніх військових фахівців АКАП було обрано 

компетентнісний підхід. Компетентнісно орієнтована освітня мережа 

(Competency-Based Education Network, 2017) трактує компетентнісний підхід 

як підхід до розробки академічних програм з акцентом на компетентності, а 

не часі, проведеному у класі. Він поєднує у собі цілеспрямований та 

прозорий підхід до розробки навчальних програм, де час, що виділяється на 

опанування певними компетентностями може варіюватись, а кінцевий 

результат навчання залишається незмінним. Студенти набувають та 
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демонструють знання та вміння, беручи активну участь у навчальному 

процесі, застосовуючи проактивний підхід. 

Ще одне визначення наводить  Т. М. Сорочан (Сорочан, 2005, с.10). На 

її думку, компетентнісний підхід є зміщенням акценту з процесу навчання на 

його результат, умінням бути гнучким, пристосовуватись до нових потреб 

суспільства та навчатись впродовж життя. Цей підхід передбачає, що в ході 

навчання будуть задіяні уміння самостійної роботи, організації власного 

часу, а також відбуватиметься розвиток творчого потенціалу. Серед форм 

роботи переважають групові форми та індивідуальна робота.  

Зазначені характеристики компетентнісного підходу повною мірою 

реалізуються у трьох підходах до навчання письма, які існують у сучасній 

методиці: текстовому, жанровому (genre approach) (Hyland, 2004; Clark, 2005; 

Badger & White, 2000; Carstens, 2009; Lirola, 2015) та процесуальному 

(process approach) (Susser, 1994; Merriwether, 1997; Nunan, 1999; Jordan, 

1997). 

О. П. Задорожна наголошує, що «особливість текстового підходу 

полягає у ретельному опрацюванні зразків письмових текстів та відтворенні 

власних текстів за наведеним зразком. Головна увага, здебільшого, припадає 

на готовий текст, який повинен відповідати вимогам щодо використання 

граматичних конструкцій, лексичних одиниць, правопису та пунктуації» 

(Задорожна, 2014, с. 64). У основі текстового підходу лежить орієнтація не на 

певні типи вправ та завдань, а на сам текст. Тут текст використовують на 

позначення структурованої послідовності мовних одиниць, які 

використовуються у певному контексті з певними цілями. Згідно з текстовим 

підходом, курсанти повинні опанувати типи текстів, характерні для різних 

видів контекстів та дискурсів. Так, до переваг текстового підходу можна 

віднести те, що курсанти набувають базові знання про структуру текстів, 

лексичні та граматичні конструкції, необхідні для написання текстів жанрів 
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наукового стилю. Проте, цей підхід не звертає увагу на мету та процес 

створення тексту.  

У свою чергу, на думку І. Кларк, жанровий підхід орієнтується на мету 

письмової комунікації і, на відміну від текстового підходу, переслідує 

комунікативні цілі, наміри та потреби письмового спілкування. Жанровий 

підхід включає в себе: 1) ознайомлення з текстом-зразком, 2) контрольоване 

письмо, 3) кероване письмо та 4) самостійне письмо (Clark, 2005).  

Ознайомлення з текстом-зразком відбувається під час читання тексту, 

його аналізу та детального обговорення стилістичних особливостей в 

аудиторії  під керівництвом викладача. До безпосереднього ознайомлення із 

текстом можливе також обговорення вже відомої курсантам інформації щодо 

певного жанру наукового стилю. Обговорення включає в себе визначення 

соціальної функції жанру, його структурних особливостей та лінгвістичних 

характеристик. Викладач також може запропонувати провести аналіз тексту 

ІМ та рідною мовою курсантів, закріплюючи набуті знання. Набуті знання 

про характеристики певного жанру допомагають курсантам отримати базові 

вміння, що у подальшому полегшать самостійне продукування тексту. Робота 

у групах відіграє важливе значення, скільки дає можливість виокремити 

характерні стилістичні ознаки та визначити етапи планування та 

продукування тексту. Лише пройшовши всі попередні етапи, курсант здатен 

самостійно написати текст (Clark, 2005; Nagao, 2018; Kim, 2006).  

Перевагою жанрового підходу є те, що ознайомлення з текстом та його 

написання відбувається через соціальну взаємодію курсантів. До недоліків 

цього підходу належать недостатні знання курсантів про структурні та 

граматичні особливості письмових текстів. 

Процесуальний підхід робить основний акцент на процесі створення 

писемного тексту та його редагуванні для досягнення необхідного 

комунікативного ефекту. Цей підхід передбачає надання курсантам більшої 

автономності для виправлення, рецензування та коментування робіт 
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одногрупників (Nunan, 1999). Використання процесуального підходу 

передбачає розв’язання низки завдань, необхідних для написання тексту та 

відбувається у декілька етапів (табл. 2.6.): 

Таблиця 2.6 

Етапи застосування процесуального підходу для навчання письма 

№ п/п Етап Види навчальної діяльності 

І Генерування ідей мозковий штурм, робота у групах, 

фрірайтинг (безперервне написання текстів 

протягом певного проміжку часу) 

ІІ Організація ідей складання планів, робота у групах 

ІІІ Написання тексту оформлення ідей у повноцінні речення 

ІV Аналіз та обговорення перевірка змісту та наповнення, оцінка 

правильності використання граматичних 

конструкцій та лексичних одиниць 

V Коригування виправлення змістових помилок 

VІ Редагування перевірка на наявність помилок у 

правописі, пунктуації та граматиці. 

 

Із вищезазначених етапів стає очевидним, що процесуальний підхід дає 

змогу розвивати мовленнєву компетентність у всіх видах мовленнєвої 

діяльності та підвищує інтегрованість навичок та вмінь. Кінцевий продукт не 

відіграє важливої ролі, оскільки вся увага акцентується на процесі. Таким 

чином, курсант має змогу засвоїти всі етапи написання наукових текстів. 

Важливим під час навчання написання наукових текстів із застосуванням 

процесуального підходу є визначення мети написання тексту та цільової 

аудиторії. Такі обговорення допомагають генерувати ідеї, виокремлювати 

значущу та другорядну інформацію, створювати тексти, що відповідали б 

структурно-композиційним вимогам 
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Після обговорення відбувається написання текстів у невеликих групах. 

Слід відмітити, що спочатку викладач коригує лише змістове наповнення не 

беручи до уваги граматичні та лексичні помилки. До недоліків 

процесуального підходу можемо віднести значну кількість часу, необхідну 

для поступого написання певного тексту.  

Оскільки кожен із вищеописаних підходів має свої переваги, вважаємо 

правильним застосовувати їх комплексно на різних етапах навчання 

академічного письма. Так, текстовий підхід використовується на 

рецептивному етапі навчання англомовного академічного письма для 

ознайомлення зі зразками тексту. Пізніше, автентичні тексти можна також 

використовувати як опору для аналізу лексичного та граматичного матеріалу. 

Жанровий підхід забезпечує оволодіння способами реалізації 

комунікативних намірів, а процесуальний вчить висловлювати думки у 

писемній формі, акцентуючи увагу на змісті (Ніфака, 1995). 

Вправи, які використовуються для навчання написання наукових 

текстів, повинні бути спрямовані на розвиток трьох видів умінь, характерних 

для майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій, що 

навчаються за освітнім ступенем магістра, а саме вмінь дотримуватись 

потрібного стандарту оформлення, викладення думок у письмовій формі, 

стилістично правильно оформлювати письмову роботу. Слід зазначити, що 

вправи повинні бути орієнтовані на розвиток всіх трьох умінь одночасно, і 

тому, повинні бути комплексними та поліфункціональними. Така 

комплексність стає можливою через те, що навчання написання наукових 

статей та анотацій до них припадає на основний автономний етапи навчання.  

Спираючись на дослідження О. Б. Тарнопольського (Тарнопольський, 

2006), розглянуті нами наукові жанри можна віднести до практичного 

письма, аргументуючи це тим, що оволодіння зазначеними вміннями 

необхідне для майбутньої професійної діяльності курсантів. 
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Основу підсистеми вправ для навчання майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій академічного письма англійською мовою 

складатимуть вправи, спрямовані на розвиток саме цих умінь.  

З метою пошуку оптимального вирішення проблеми та створення 

відповідної до мети і завдань нашої дисертації підсистеми вправ для 

навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

написання наукових статей та анотацій англійською мовою ми 

відштовхуємося від позиції С. Я. Маслової про те, що підсистема вправ 

повинна реалізувати визначені прийоми навчання, врахувати вихідні 

методичні засади методичної проблеми, умови й результати навчальної 

діяльності (Маслова, 2016). 

Типологія вправ у запропонованій нами системі базуватимемо на таких 

критеріях, запропонованих Н. К. Скляренко, а саме: а) спрямованість на 

прийом або видачу інформації: рецептивні, репродуктивні, рецептивно-

репродуктивні, продуктивні, рецептивно-продуктивні вправи; 

б) вмотивованість: вмотивовані, невмотивовані; в) рівень керування 

діяльністю курсанта: повне, часткове, мінімальне керування; г) наявність / 

відсутність ігрового компонента: без ігрового компонента, з рольовим 

ігровим компонентом, з нерольовим ігровим компонентом; д) наявність / 

відсутність опор, зразків виконання: без опор, зі схематичними опорами, з 

поданим зразком; е) спосіб виконання вправи: фронтальні, індивідуальні, 

парні, в невеликих групах, у групі; є) характер виконання: усні, письмові; ж) 

участь рідної мови: одномовні, двомовні; з) місце виконання: аудиторні, 

домашні (Скляренко, 1992). 

Спираючись на описані нами підходи до формування АКАП, виділимо 

етапи формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій цієї компетентності. Отже, спираючись на наукову розвідку 

С. В. Литвин, вважаємо за доцільне поділити увесь процес на три основні 

етапи: рецептивний, рецептивно-репродуктивний та продуктивний (Литвин, 
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2005). Кожен із вищезазначених етапів включає окремі підетапи: генерування 

ідей, моделювання та аналіз, організація ідей на рецептивному етапі, 

пропедевтичний етап, що охоплює весь рецептивно-репродуктивний етап, 

написання структурно-композиційних елементів статті, написання статті та 

анотації, коригування та редагування для продуктивного етапу. Зупинимось 

детально на кожному етапі навчання. 

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. Для полегшення організації процесу навчання, спрощення 

сприйняття та засвоєння курсантами матеріалу, а також опанування вміннями 

писемного мовлення, пропонуємо розділити рецептивний етап на три 

підетапи, а саме:  

- генерування ідей; 

- моделювання та аналіз; 

- організація ідей.  

На підетапі генерування ідей доцільним буде задіювати такі види 

діяльності як мозковий штурм, фрірайтинг та роботу у групах. Серед режимів 

роботи переважатимуть фронтальна робота з викладачем, робота у невеликих 

групах чи у загальній групі. Робота у невеликих групах призначена для 

створення спільного продукту – структурно-композиційних частин наукової 

статті, обговорення запропонованих завдань чи взаємоперевірки. 

Фронтальний режим роботи варто застосовувати лише задля узагальнення 

думок та розробки дорожньої карти ідей цілої групи. Варто відмітити, що 

доцільним буде змінювати склад робочих груп у процесі виконання завдання. 

Мається на увазі, що задля покращення процесу мозкового штурму, викладач 

може переформатовувати групи, тим самим, перед перевіркою, завдання вже 

буде обговорене у новостворених групах. На цьому підетапі навчання 

застосовуються умовно-комунікативні рецептивні, комунікативні 
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рецептивно-репродуктивні  вправи, спрямовані на узагальнення прочитаної 

інформації, продукування ідей та аргументів з опорами на схеми, 

генерування ідей з опорою на письмовий чи аудіо/відео ряд 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.  

Наведемо приклади вправ, характерних для рецептивного етапу, 

підетап генерування ідей. 

Вправа 1.  

Мета: активізація базових знань курсантів про досліджувану тему.  

Тип вправи: комунікативна, продуктивна.  

Спосіб виконання: у невеликих групах, письмово.  

Контроль: з боку викладача, усний. 

Інструкція: You are to dwell on the topic of  “Cybersecurity” and fill out 

the given Spidergram. Do not write out the full sentences, use notes instead.  
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 Вправа 2. 

Мета: 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 an abstract from the article on RF-7800V Handheld VHF 

Tactical Radio and make brief specification notes. Write down benefits of using 

this 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. __________________________ 

 

Вправа 3.  

Мета: 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 an abstract about unmanned aerial vehicles (UAV). Write 

arguments in Pro & Contra its use for military purposes. 

https://www.harris.com/sites/default/files/downloads/solutions/rf-7800v-hh-handheld-vhf-tactical-combat-net-radio.pdf
https://www.harris.com/sites/default/files/downloads/solutions/rf-7800v-hh-handheld-vhf-tactical-combat-net-radio.pdf
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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/ 

Другий підетап, що ми виділяємо на рецептивній стадії стосується 

аналізу текстів та їх моделювання. На цьому етапі відбувається 

ознайомлення курсантів з текстами-зразками, науковим стилем та, зокрема, із 

такими жанрами наукового стилю, як наукова стаття та анотація. На цьому 

етапі увагу приділяємо структурно-стилістичній організації тексту та 

загальному визначенню регістру тексту. Тут вважаємо за доцільне 

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.  

Серед режимів роботи, застосовуваних на цьому підетапі 

переважатимуть індивідуальні завдання з письмовим виконанням чи 

виконанням на базі хмарного сервісу Google Classroom. Перевірку таких 

завдань слід проводити фронтально у групі за участю викладача, у невеликих 

групах з роздатковими матеріалами у вигляді ключів до завдань. Крім того, 
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варіанти завдань, виконані  на базі хмарного сервісу Google Classroom будуть 

перевірені викладачем. 

 

Вправа 4.  

Мета: перевірка 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. ______________ 

 

Вправа 4а. 

Мета: перевірка сформованості знань про основні структурно-

композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні характеристики академічних 

текстів з опорою на власний досвід курсантів.  

Тип вправи: некомунікативна рецептивна.  

Спосіб виконання: індивідуальний, усно.  

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Decide whether the following statements concerning academic 

writing style are “True” or “False”.  

1. Active Voice is more appropriate in the article. True/ False 

2. Ambiguous numeric definition phrases like ‘quite’, ‘almost True/ False 
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everybody’, ‘very few’ can be easily used in the article. 

3. Information in the article must be objective and impartial. True/ False 

4. Avoid using slang words and jargonisms. True/ False 

5. You should include both old and up-to-date information of 

the discussed topic. 

True/ False 

6. The information is provided not only verbally but also with 

the help of illustrations, tables or graphs. 

True/ False 

7. Linking words are an essential part of an article. True/ False 

8. The article does not have precise structure. True/ False 

9. The whole text is predominantly written in the first person. True/ False 

10. All the important statements in the text should be supported 

by references. 

True/ False 

11. It is not necessary to follow text hierarchy. True/ False 

12. Professional expressions and terms must be used. True/ False 

 

Вправа 4b. 

Мета: розвиток умінь розпізнавання стилістичних маркерів 

академічного тексту з опорою на попередню вправу. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: You are going to read an article on Integrated C2 Systems. 

Scan it and underline/ highlight examples of stylistic features mentioned in 

exercise 4a. 
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Режим доступу : http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/1639 

Повний варіант статті подано у Додатку Г. 

Вправа 5.  

Мета: Формування стилістичних вмінь розпізнавання елементів 

академічного тексту. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, усно. 

Контроль: самоконтроль за допомогою ключа. 

http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/1639
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Інструкція: Identify parts of the article and mark them with the proper 

heading.  

1. ________________________ 

Visions of the military future almost always have a strong technological 

element. A review of futures studies conducted by the likes of the UK MOD 

Defence Concepts and Doctrine Centre (DCDC)’s Strategic Trends Programme, 

the U.S. National Intelligence Council Global Trends Program, the French 

Ministry of Defence and the European Defence Agency shows that emerging 

technologies feature prominently.3 They identify emerging technologies such as: 

(i) autonomous systems and robotics, (ii) swarming autonomous micro aerial 

vehicles, (iii) developments in nanotechnology sensors, (iv) cyberspace, (v) 

directed energy weapons, among many others. Advances in microsystems, 

nanotechnology, unmanned systems, communications and sensors, digital 

technology, bio and material sciences, energy and power technologies and neuro-

technologies are all identified as likely to have important applications in the 

defence sector. 

2. ________________________ 

The aim of this paper has been to examine the nature of emerging technologies 

and their potential impact upon military capability. This paper has defined 

“emerging technologies” as new technologies that are at an early stage in their 

development or relatively mature technologies combined in new ways. This paper 

examines the nature of emerging technologies, their implications for military 

capability and the challenges that they pose to the acquisition system. The paper 

has emphasised that their emergent nature means that they are characterised by 

considerable uncertainty: at its core, the paper stresses that it is a potentially long 

and uncertain journey from the emergence of a new technology to its use in a 

fielded weapons system. 
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3. ________________________ 

This section discusses the results of the experimental study, showing the 

application of the SVM algorithm to real stored sensory data, for normal and 

anomalous operation periods.  

 

Measurements were driven through three conditions as shown in fig 4. shows 

Kurtosis, Crest factors and temperature of the input gearbox shaft through the 

different conditions. First, the system was run under normal condition 

(observations 1- 100), then external excitations were applied at one position (input 

shaft: 101- 200). The system was then subjected to a high temperature (201-300). 

4. ________________________ 

A Review on Motion Control of Unmanned Ground and Aerial Vehicles Based 

on Model Predictive Control Techniques. 

5. ________________________ 

Special defense needs, characteristic for this field only, are being formulated 

for the protected information systems used in the defense sphere. National and 

military defense operations ask for different information systems; therefore 

development projects for various systems have been started. The common goal is 

to establish the information based army. Many standards, tools and developments 

have been adopted from the civil sphere. The NATO transformation objectives 

support the formation of the information based army as well. The flawless 

communication between the different military information systems is of crucial 

importance, interoperability between systems has to be supported for an effective 

task management. The complex military information systems face an increasing 
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number of threat types, therefore many national and NATO regulations have been 

introduced for the protection of information.  

Режим доступу : http://hadmernok.hu/archivum/2007/3/2007_3_kerner.pdf  

6. ________________________ 

The importance of applying MPC in the control community arises from its 

ability to handle the states and inputs constraints, and real-time predication, 

optimizing and correcting the feedback. Compared to the conventional control 

methods that use pre-computed control laws, MPC is based on iterative, finite 

horizon optimization of a plant model to obtain an estimate of its future behavior. 

An optimization problem based on a cost function isthen solved to choose an 

optimal sequence of controls from all feasible sequences. The first control input of 

this optimal sequence is then applied to the feedback control loop, while the whole 

procedure is repeated at each subsequent step. Fig. 1 shows the basic structure of 

MPC. 

Режим доступу :  

http://ejmtc.journals.ekb.eg/article_5692_dc2ac086748dec1e2f450513ea766dd2.pd

f 

7. ________________________ 

Although MPC is not a new control approach, a few works deal with control of 

UGVs by means of MPC are found in the literature. In this section, a review of 

applying MPC for motion control of UGVs is presented, while a summary of this 

detailed review is summarized in Table I. (попереднє посилання) 

Наступний підетап логічно випливає із двох попередніх і має на меті 

організацію ідей, які були згенеровані на підетапі 1 та складання планів 

наукових статей на основі підетапу 2. Третій підетап вдало поєднує у собі 

вже набуті вміння та навички. Слід зазначити, що організації ідей згідно зі 

структурними особливостями статті повинна передувати проблемна розвідка 

на основі критичного читання. Таким чином, вправи, що ми радимо 

застосовувати, матимуть умовно-комунікативний рецептивно-продуктивний 

http://hadmernok.hu/archivum/2007/3/2007_3_kerner.pdf
http://ejmtc.journals.ekb.eg/article_5692_dc2ac086748dec1e2f450513ea766dd2.pdf
http://ejmtc.journals.ekb.eg/article_5692_dc2ac086748dec1e2f450513ea766dd2.pdf
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характер і спрямовуватимуться на складання плану статті на встановлену 

тематику, відпрацювання навичок самостійної організації інформаційних 

частин наукового тексту, визначення цільового призначення дослідженої 

інформації. Вправи пропонуємо виконувати як індивідуально, так і у 

підгрупах.  Вони можуть бути частиною аудиторної роботи чи задані 

курсантам для самостійного виконання вдома в режимі онлайн. Режим 

виконання варіюється та залежить від побажань викладача, наявності 

достатньої кількості аудиторних годин та рівня підготовки курсантів. 

Перевірку варто здійснювати у невеликих групах та індивідуально.  

Вправа 6. 

Мета: 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).   
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Режим доступу : 

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

20180103-military-scientific-research-annual-report-2016-englisch-data.pdf 

Повний варіант статті подано у Додатку Д. 

Вправа 7. 

Мета: розвиток умінь пошуку та систематизації інформації, організації 

академічних текстів згідно з їх структурно-композиційними особливостями. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуально / у парах, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція:  

1) You are going to work in pairs. Together with your partner, design an article 

layout.  

2) Use the information that you have researched at home to fill your layout 

with topic sentences for every structural element of the article. 

Представлена вправа слугує прикладом одного з типів змішаного 

навчання, а саме «перевернутий клас» (flipped classroom), що був 

запропонований Дж. Бергманом та А. Семсом (Bergman & Sams, 2013). В 

умовах невеликої кількості аудиторних годин, що виділяються для навчання 

ІМ в умовах магістеріуму, вважаємо за доцільне інтегрувати цю методику у 

навчальний процес. Таким чином, частину роботи, яка займає значну 

кількість часу, наприклад, розвідка з певної теми, опрацювання зразків 

академічних текстів, курсанти виконуватимуть під час самостійної 

підготовки. Ті завдання, які традиційно виконуються вдома, будуть задіяні в 

ході аудиторних занять, що дасть змогу відпрацювати необхідні навички під 

керівництвом викладача, чи отримати миттєвий зворотний зв’язок. Окрім 

цього, курсанти беруть на себе більше відповідальності за своє навчання та 

вивчають основний зміст матеріалу самостійно.  
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Узагальнюючи представлену інформацію, робимо висновок, що цей 

етап готує курсантів до самостійного написання наукової статті та анотації.  

Другим етапом, що ми виділяємо у процесі навчання майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англомовного академічного 

писемного мовлення, є рецептивно-репродуктивний етап. Цей етап 

неподільний і є пропедевтичним, де відбувається засвоєння структурних 

моделей речень. 

На цьому етапі відбувається реалізація лінгвістичного компоненту 

АКАП, 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 розвиток навичок 

розпізнавання нвнутрішньої організації структурно-композиційних частин 

академічного тексту. Тобто, значну увагу необхідно приділити вмінню 

писати топікальні речення та аргументацію до них.  

Серед використовуваних вправ переважатимуть некомунікативні та 

умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи для формування і 

вдосконалення мовленнєвих умінь 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 на основі опор. Ці вправи курсанти 

можуть виконувати як попарно, у складі невеликих груп, так і онлайн. У разі, 

якщо завдання з вправи призначене для самостійного опрацювання, режим 

роботи також може залишатись інтерактивним, оскільки хмарний сервіс 

Google Classroom передбачає інтеграцію Google Docs. За допомогою Google 
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Docs зникає залежність можливості спільного виконання завдань від місця та 

часу, оскільки курсанти мають можливість співпрацювати в реальному часі 

не перебуваючи поруч. Перевірка таких завдань може відбуватись всіма 

доступними способами – у групі, погрупово, індивідуально, самостійна 

перевірка за наявними ключами, а також в аудиторії чи онлайн 

безпосередньо викладачем.  

Отже, наведемо приклади вправ для аудиторної та позааудиторної 

роботи, яка виконується на основі хмарного сервісу Google Classroom на 

пропедевтичному підетапі формування АКАП. В ході дослідження було 

вирішено використовувати дві моделі навчання АКАП на пропедевтичному 

підетапі. Різниця полягає в тому, що види вправ, які використовуються в 

моделі А будуть організовані таким чином, що на аудиторну роботу 

припадатимуть вправи некомунікативного характеру, а на позааудиторну – 

комунікативного. В той час як вправи у моделі Б є однаковими як для 

аудиторної, так і для позааудиторної роботи. Це обумовлено тим, що 

комунікативні вправи потребують більше часу на їх виконання, то 

виконувати їх доцільніше позааудиторно. Слід відмітити, що вправи моделі 

А та моделі Б не відрізняються за наповненням, а лише за місцем виконання. 

Наведемо приклад розподілу вправ для двох моделей навчання АКАП.  

Модель А 

Приклади вправ для аудиторної роботи 

Вправа 8. 

Мета: перевірка сформованості навичок трансформації граматичних 

явищ та граматичних навичок письма. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивно-репродуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: самоконтроль за допомогою ключа. 

Інструкція: Look through the following sentences in Active Voice and 

rewrite them into Passive Voice. 
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1. Government officials still use the Blackberry as official hardware for 

communications. 

________________________________________________________________ 

2. Leaders from company command to the Chiefs of Staff often receive a 

Blackberry as part of their official kit. 

________________________________________________________________ 

3. Senior leaders frown upon lengthy presentations. 

________________________________________________________________ 

4. Exercises enable military and civilian organisations to work together and 

identify “best practices”. 

________________________________________________________________ 

5. NATO plan military exercises in advance and vary them in duration and form. 

    ________________________________________________________________ 

 

Вправа 9.  

Мета: формування вмінь визначення топікального речення у 

структурному елементі академічного тексту. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: самоконтроль за допомогою ключа. 

Інструкція: The following paragraph is missing a topic sentence. Below 

there is a list of possible topic sentences for the paragraph. What’s good or bad 

about the possible topic sentences. Then, write the best topic sentence on the line 

above the paragraph. 

Topic sentence: 

____________________________________________________________ 

Artificial intelligence, directed energy, robotics, and machine learning are 

just a few examples. Significantly, unlike in previous decades, defense-relevant 

technologies are increasingly being developed in the commercial technology base 

rather than in classified government R&D programs. States and non-state actors 

alike are now able to purchase, copy, or steal advanced technologies and exploit 

their military applications in unprecedented ways. This expansion of technology is 
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diffusing military power, and the U.S. must re-calculate the current and anticipated 

relative military strength and capabilities of our enemies and competitors around 

the world. 

by Dr. Joseph Felter 

Topic sentences: 

1. US competitors don’t have such strengths and technologies. 

2. Government invests significant amount of money into technologies. 

3. Many wars were won due to technologies.  

4. A range of breakthrough technologies are emerging today. 

5. I have always loved reading about newest military technologies and 

developments. 

6. No one needs technologies, personnel is the most important thing.  

Вправа 10.  

Мета: формування вмінь визначення топікального речення у 

структурному елементі академічного тексту. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: самоконтроль за допомогою ключа. 

Інструкція: You have a set of paragraphs without topic sentences and a list 

of topic sentences. Match topic sentences to the appropriate paragraphs.  

1. Though 60 percent believe veterans are harder working and more reliable 

than the rest of society, millennials do not believe that they should be privileged 

over more qualified applicants. Millennials are also the only demographic of which 

a majority does not support raising taxes to provide veterans with “the best health 

and retirement benefits”. _____ 

2. We must constantly think about what we say, what we post online and 

who might see it. We must think about the clothes we wear out in public, both at 

home and overseas. It is important to always analyze our own process and how we 

conduct business because someone could be watching. _____ 

https://www.hoover.org/profiles/colonel-joseph-joe-felter-ret
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3. The plasma helps clot blood and can prevent badly wounded troops from 

bleeding to death on the battlefield. Plasma is a straw-colored liquid that contains 

proteins that make the blood clot. Unlike current plasma supplies that have to be 

slowly thawed from frozen storage, the dehydrated and powdered freeze-dried 

version needs no refrigeration and can be used within minutes after swirling it in 

water. _____ 

4. The Army will hold recruits to higher physical fitness standards, send 

them on more realistic combat training exercises and increase its efforts to teach 

basic skills such as first aid, arm signal communication and shooting rifles using 

only iron sights, said Maj. Gen. Malcolm Frost, the commander of the Army’s 

Center for Initial Military Training. _____ 

5. The nation's newest aircraft carrier returned to a Virginia shipyard Sunday 

for a year of planned upgrades and fixes, marking the next phase in the 

development of the Navy's most advanced warship. For instance, work at the 

shipyard will address any kinks involving the gear that's used to catch fighter jets 

as they land. The shipyard will also remedy a ship propulsion problem that was 

created by a manufacturing defect. _____ 

 

A. Since we are attractive targets for terrorists, we must be proactive in our 

thinking. 

B. The Army will soon overhaul its Basic Combat Training course in an effort to 

produce fitter, more disciplined and better motivated new soldiers.  

C. New aircraft carrier enters next phase at shipyard. 

D. Last month, all Marines Corps' special ops units began carrying freeze-dried 

plasma into the field.  

E. Millennials are not militaristic, and do not, as a single group, “put the military 

on a pedestal.” 
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Приклади вправ для позааудиторної роботи 

 

Вправа 11. 

Мета: розвиток лексичних навичок та формування умінь написання 

англомовних академічних текстів. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: You are going to present the results of your scientific research 

at the conference. Use the following words to make a draft of your report.  

to assess to compute to determine to measure 

to investigate to clarify to detail to report 

 

Вправа 12. 

Мета: формування вмінь розширення інформації. 

Тип вправи: комунікативна, репродуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Sometimes, short “base” sentences, like the one in the example 

below, need to be expanded to make them more descriptive and meaningful. Read 

the example below. Then, using the same “base” sentence, create several more 

colorful sentences on the lines below. Read your most colorful expanded sentence 

to the class. 

Example: He ran. 

To improve this sentence, we need to add words that will help create a clear 

picture. 

Possible sentences: 

1. Thinking he could run away from the course officer, Peter ran like the wind until 

he was caught. 
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2. He never knew how slow he ran until he finished last in the 200-meter run at the 

track. 

3. Because he was well-trained and physically fit, he ran 10 km foot march 

showing the best result. 

Use the following sentence to create three expanded sentences: 

He received new boots. 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

Вправа 13. 

Мета: формування навичок використання засобів міжфразового 

зв’язку з опорою на подані речення. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Linkers are an integral part of any writing process. They help 

us to combine two or more parts of the sentences; link separate sentences and make 

our writing flow. You can place them in the middle of the sentence or at the 

beginning, depending on their function.  

Use sentences from the previous exercise; expand them with some additional 

information. Link your sentences with the following words: 

when  while to because though 

despite + N so that which   

 

1. Colonel Jones formed three teams 

_________________________________________________________________ 

2. Colonel Jones requests a temporary assignment 

_________________________________________________________________ 

3. Captain Smith fired the M4 

_________________________________________________________________ 
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4. Private Jones wrecked the APC 

_________________________________________________________________ 

 

Вправа 14. 

Мета: формування навичок використання засобів міжфразового 

зв’язку з опорою на подані речення; формування вмінь аргументації на 

вказану тему. 

Тип вправи: комунікативна, рецептивно-репродуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово.  

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Look at the following schemes. All of them present linkers that 

help you to enumerate arguments from your paragraphs. Use the following topic 

sentences and enumerate reasons for/ against with the help of linkers. 

 

 

a) Exercises are important tools through which the Alliance tests and validates its 

concepts, procedures, systems and tactics. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

b) Permanently assigned units are not as effective as rotational. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
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c) Gender integration is not changing the Army. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

Вправа 15.  

Мета: формування вмінь організації структурних елементів 

академічного тексту. 

Тип вправи: комунікативна, продуктивна. 

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. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Outline 2 

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

innovation. 

B. Supporting Ideas 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
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Вправа 16. 

Мета: 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 words in the boxes to write down the 

paragraph. 

1. Military service 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  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Only high salaries can attract young people to the Armed forces. 

abroad/ 

overseas 

attract popular dangerous salary 

prospects apply Armed forces   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Servicemen must receive benefits from the government. 

receive dangerous join the army volunteers salary 

benefits warriors protect risk life respect 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вправа 17. 

Мета: формування вмінь аргументації. 

Тип вправи: комунікативна, продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово.  

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: For each of the following topic sentences, write a topic 

sentence that expresses a different viewpoint about the topic. 

1. Nuclear weapons is the only possible way to solve military conflicts. 

__________________________________________________________________ 

2. Military actions against hostile regimes are inevitable. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Sometimes force and violence are needed to make peace. 

__________________________________________________________________ 

4. Negotiating with terrorists is justifiable. 

__________________________________________________________________ 

5. Unilateral military action is wrong without the consent of the United Nations. 

__________________________________________________________________ 

 

Модель Б 

Приклади вправ для аудиторної роботи 

 

Вправа 8а.  

Мета: формування вмінь визначення топікального речення у 

структурному елементі академічного тексту. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: самоконтроль за допомогою ключа. 
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Інструкція: The following paragraph is missing a topic sentence. Below 

there is a list of possible topic sentences for the paragraph. What’s good or bad 

about the possible topic sentences. Then, write the best topic sentence on the line 

above the paragraph. 

Topic sentence: 

____________________________________________________________ 

Artificial intelligence, directed energy, robotics, and machine learning are 

just a few examples. Significantly, unlike in previous decades, defense-relevant 

technologies are increasingly being developed in the commercial technology base 

rather than in classified government R&D programs. States and non-state actors 

alike are now able to purchase, copy, or steal advanced technologies and exploit 

their military applications in unprecedented ways. This expansion of technology is 

diffusing military power, and the U.S. must re-calculate the current and anticipated 

relative military strength and capabilities of our enemies and competitors around 

the world. 

by Dr. Joseph Felter 

Topic sentences: 

1. US competitors don’t have such strengths and technologies. 

2. Government invests significant amount of money into technologies. 

3. Many wars were won due to technologies.  

4. A range of breakthrough technologies are emerging today. 

5. I have always loved reading about newest military technologies and 

developments. 

6. No one needs technologies, personnel is the most important thing.  

 

Вправа 9а.  

Мета: формування вмінь визначення топікального речення у 

структурному елементі академічного тексту. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна. 

https://www.hoover.org/profiles/colonel-joseph-joe-felter-ret
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Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: самоконтроль за допомогою ключа. 

Інструкція: You have a set of paragraphs without topic sentences and a list 

of topic sentences. Match topic sentences to the appropriate paragraphs.  

1. Though 60 percent believe veterans are harder working and more reliable 

than the rest of society, millennials do not believe that they should be privileged 

over more qualified applicants. Millennials are also the only demographic of which 

a majority does not support raising taxes to provide veterans with “the best health 

and retirement benefits”. _____ 

2. We must constantly think about what we say, what we post online and 

who might see it. We must think about the clothes we wear out in public, both at 

home and overseas. It is important to always analyze our own process and how we 

conduct business because someone could be watching. _____ 

3. The plasma helps clot blood and can prevent badly wounded troops from 

bleeding to death on the battlefield. Plasma is a straw-colored liquid that contains 

proteins that make the blood clot. Unlike current plasma supplies that have to be 

slowly thawed from frozen storage, the dehydrated and powdered freeze-dried 

version needs no refrigeration and can be used within minutes after swirling it in 

water. _____ 

4. The Army will hold recruits to higher physical fitness standards, send 

them on more realistic combat training exercises and increase its efforts to teach 

basic skills such as first aid, arm signal communication and shooting rifles using 

only iron sights, said Maj. Gen. Malcolm Frost, the commander of the Army’s 

Center for Initial Military Training. _____ 

5. The nation's newest aircraft carrier returned to a Virginia shipyard Sunday 

for a year of planned upgrades and fixes, marking the next phase in the 

development of the Navy's most advanced warship. For instance, work at the 

shipyard will address any kinks involving the gear that's used to catch fighter jets 
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as they land. The shipyard will also remedy a ship propulsion problem that was 

created by a manufacturing defect. _____ 

 

A. Since we are attractive targets for terrorists, we must be proactive in our 

thinking. 

B. The Army will soon overhaul its Basic Combat Training course in an effort to 

produce fitter, more disciplined and better motivated new soldiers.  

C. New aircraft carrier enters next phase at shipyard. 

D. Last month, all Marines Corps' special ops units began carrying freeze-dried 

plasma into the field.  

E. Millennials are not militaristic, and do not, as a single group, “put the military 

on a pedestal.” 

 

Вправа 10а. 

Мета: формування вмінь розширення інформації. 

Тип вправи: комунікативна, продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Sometimes, short “base” sentences, like the one in the example 

below, need to be expanded to make them more descriptive and meaningful. Read 

the example below. Then, using the same “base” sentence, create several more 

colorful sentences on the lines below. Read your most colorful expanded sentence 

to the class. 

Example: He ran. 

To improve this sentence, we need to add words that will help create a clear 

picture. 

Possible sentences: 

1. Thinking he could run away from the course officer, Peter ran like the wind until 

he was caught. 
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2. He never knew how slow he ran until he finished last in the 200-meter run at the 

track. 

3. Because he was well-trained and physically fit, he ran 10 km foot march 

showing the best result. 

Use the following sentence to create three expanded sentences: 

He received new boots. 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3.   _______________________________________________________________ 

 

Вправа 11а.  

Мета: формування вмінь організації структурних елементів 

академічного тексту. 

Тип вправи: комунікативна, продуктивна. 

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. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Outline 2 

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

innovation. 
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B. Supporting Ideas 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

Вправа 12а. 

Мета: 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 words in the boxes to write down the 

paragraph. 

1. Military service 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  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Only high salaries can attract young people to the Armed forces. 

abroad/ 

overseas 

attract popular dangerous salary 

prospects apply Armed forces   
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Servicemen must receive benefits from the government. 

receive dangerous join the army volunteers salary 

benefits warriors protect risk life respect 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Приклади вправ для позааудиторної роботи 

Вправа 13а. 

Мета: розвиток лексичних навичок та формування умінь написання 

англомовних академічних текстів. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: You are going to present the results of your scientific research 

at the conference. Use the following words to make a draft of your report.  

to assess to compute to determine to measure 

to investigate to clarify to detail to report 

 

Вправа 14а. 

Мета: перевірка сформованості навичок трансформації граматичних 

явищ та граматичних навичок письма. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивно-репродуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: самоконтроль за допомогою ключа. 

Інструкція: Look through the following sentences in Active Voice and 

rewrite them into Passive Voice. 
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1. Government officials still use the Blackberry as official hardware for 

communications. 

________________________________________________________________ 

2. Leaders from company command to the Chiefs of Staff often receive a 

Blackberry as part of their official kit. 

________________________________________________________________ 

3. Senior leaders frown upon lengthy presentations. 

________________________________________________________________ 

4. Exercises enable military and civilian organisations to work together and 

identify “best practices”. 

________________________________________________________________ 

5. NATO plan military exercises in advance and vary them in duration and form. 

________________________________________________________________ 

 

Вправа 15а. 

Мета: формування навичок використання засобів міжфразового 

зв’язку з опорою на подані речення; формування вмінь аргументації на 

вказану тему. 

Тип вправи: комунікативна, рецептивно-репродуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово.  

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Look at the following schemes. All of them present linkers that 

help you to enumerate arguments from your paragraphs. Use the following topic 

sentences and enumerate reasons for/ against with the help of linkers. 
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a) Exercises are important tools through which the Alliance tests and validates its 

concepts, procedures, systems and tactics. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

b) Permanently assigned units are not as effective as rotational. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

c) Gender integration is not changing the Army. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

Вправа 16а. 

Мета: формування навичок використання засобів міжфразового 

зв’язку з опорою на подані речення. 

Тип вправи: комунікативна, рецептивно-продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово. 

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: Linkers are an integral part of any writing process. They help 

us to combine two or more parts of the sentences; link separate sentences and make 

our writing flow. You can place them in the middle of the sentence or at the 

beginning, depending on their function.  

Use sentences from the previous exercise; expand them with some additional 

information. Link your sentences with the following words: 

when  while to because though 

despite + N so that which   

1. Colonel Jones formed three teams 

_________________________________________________________________ 

2. Colonel Jones requests a temporary assignment 
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_________________________________________________________________ 

3. Captain Smith fired the M4 

_________________________________________________________________ 

4. Private Jones wrecked the APC 

_________________________________________________________________ 

 

Вправа 17а. 

Мета: формування вмінь аргументації. 

Тип вправи: комунікативна, продуктивна. 

Спосіб виконання: індивідуальна робота в режимі онлайн, письмово.  

Контроль: контроль з боку викладача. 

Інструкція: For each of the following topic sentences, write a topic 

sentence that expresses a different viewpoint about the topic. 

1. Nuclear weapons is the only possible way to solve military conflicts. 

__________________________________________________________________ 

2. Military actions against hostile regimes are inevitable. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Sometimes force and violence are needed to make peace. 

__________________________________________________________________ 

4. Negotiating with terrorists is justifiable. 

__________________________________________________________________ 

5. Unilateral military action is wrong without the consent of the United Nations. 

 

 

Останнім етапом, де відбувається повністю самостійне написання 

тексту є продуктивний етап, який поділяється на етапи власне написання 

частин наукової статті та цілої статті, коригування та редагування. 

Передбачається, що до цього 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 
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повноцінного тексту. Виконання завдань пропонуємо організувати попарно, 

у невеликих групах або індивідуально. Режим перевірки включатиме 

взаємоконтроль та відстрочений контроль викладачем.  

Останнім підетапом продуктивного етапу навчання академічного 

письма є коригування та редагування. Тут варто уточнити різницю між 

коригуванням та редагуванням. Так, коригування текстів стосується 

виправлення лексичних, граматичних та синтаксичних помилок. У той час як 

редагування тексту передбачає виправлення стилістичних і логічних 

помилок. Вміння редагування текстів  ґрунтуються на вже набутих знаннях 

про жанрово-стилістичні та структурні особливості наукових текстів.  

Вправи на коригування носять некомунікативний рецептивно-

репродуктивний характер та виконуються курсантами індивідуально. Режим 

перевірки вправ на цьому підетапі повинен включати в себе перевірку у 

групі/ невеликих групах за наявності наданих викладачем ключів чи 

індивідуально з викладачем. Тут переважатимуть вправи на редагування, в 

той час як коригуванням написаних курсантами текстів займатиметься 

здебільшого викладач.  

Для адекватного взаємооцінювання (peer review), на нашу думку, 

необхідно надавати опори у вигляді оцінювальних бланків, що включатимуть 

в себе детальні критерії оцінювання. Слід зазначити, що взаємооцінювання 

не тільки допомагає безпосередньо курсантові покращити свої знання за 

рахунок перевірки чужих робіт, але й дозволяє викладачеві частково 

зменшити час на перевірку робіт. Наведемо приклад розробленого нами 

бланку оцінювання.  

Peer Review Worksheet 

 

Your name: Student reviewed:  

 

1. Introduction: 

a) Does the first paragraph introduce both the paper’s topic and 

 

Yes/ No 



139 

 

the writer’s approach or general conclusion?  

b) Is the first sentence attention-getting and relevant to the topic? 

 

Yes/ No 

2. What can you identify as a thesis statement? Suggest, if possible, 

a way to improve the introduction or thesis statement. 

Write your suggestions below. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

3. Structure:  

a) Can you identify the organization of the paper from the main 

idea of each paragraph?  

b) What are the main concepts explored in the paper?  

c) Does each paragraph make a relevant point that is distinct 

from what has already been covered?  

 

Yes/ No 

 

Yes/ No 

Yes/ No 

4. Clarity/Style:  

a) Did you find distracting grammar, punctuation, spelling, or 

word usage problems? Circle them and correct.  

b) Is the tone of the essay formal? If you find awkward 

sentences, explain why they don’t make sense to you. 

 

Yes/ No 

 

Yes/ No 

 

5. Resources:  

a) Does the author clearly identify his/her sources?  

b) Is proper in-text and reference format used? 

 

 

Yes/ No 

Yes/ No 

 

“Yes” = 1 point 

“No” = 0 points 

 

 

____/ 10 

 

Подамо підсистему вправ для формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП у таблиці (табл. 2.2) 

Отже, ми обґрунтували, що формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП необхідно здійснювати у три 

етапи і за допомогою відповідної підсистеми вправ та завдань – рецептивний 

(рецептивні завдання на читання текстів-зразків та ознайомлення з їхніми 
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структурно-композиційними особливостями), рецептивно-репродуктивний 

(некомунікативні, умовно-комунікативні, репродуктивні та рецептивно-

репродуктивні, рецептивно-продуктивні вправи спрямовані на засвоєння 

лексико-граматичних особливостей академічних текстів, формування вмінь 

логічної побудови елементів текстів), продуктивний етап (самостійне 

написання англомовних академічних текстів). 
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Таблиця 2.2 

Підсистема вправ для формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

англомовної компетентності в академічному письмі 

  

Етап Назва підетапу Типи вправ Види вправ Форма роботи 

Р
ец

еп
т
и

в
н

и
й

 

Генерування ідей  умовно-комунікативні 

рецептивно-

репродуктивні; 

 умовно-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. 

 фронтальна 

робота з 

викладачем; 

 робота у 

групах. 

Моделювання та 

аналіз 
 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 послідовність 

окремих інформаційно-структурних 

елементів тексту; 

 виокремлення смислового навантаження 

тексту як опори для подальшого планування 

та структурування академічного тексту. 

 робота 

онлайн із 

застосування

м хмарного 

сервісу 

Google 

Classroom. 
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Продовження таблиці 2.2 

 

Організація ідей  умовно-комунікативні, 

рецептивно-

репродуктивні  

 пошук та систематизація інформації, 

організації текстів згідно з їх структурно-

композиційними особливостями; 

 складання плану статті на встановлену 

тематику; 

 організація інформаційних частин наукового 

тексту; 

 визначення цільового призначення 

дослідженої інформації. 

 робота у 

групі; 

 робота 

онлайн із 

застосування

м хмарного 

сервісу 

Google 

Classroom. 

Р
ец

еп
т
и

в
н

о
-р

еп
р

о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Пропедевтичний/ 

засвоєння 

структурних 

моделей речень 

 некомунікативні 

рецептивні лексичні 

вправи  

 вживання лексичних одиниць та клішованих 

конструкцій. 

 робота 

онлайн із 

застосування

м хмарного 

сервісу 

Google 

Classroom. 

 некомунікативні, 

умовно-комунікативні 

граматичні вправи  

 вживання граматичних конструкцій.  робота 

онлайн із 

застосування

м хмарного 

сервісу 

Google 

Classroom. 
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Продовження таблиці 2.2 

 

  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. 

 робота 

онлайн із 

застосування

м хмарного 

сервісу 

Google 

Classroom. 

П
р

о
д
у
к

т
и

в
н

и
й

 

Написання 

структурно-

композиційних 

елементів статті 

 комунікативні 

рецептивно-

продуктивні і 

продуктивні  

 написання окремих складових частин статті 

(анотація, частини тіла статті); 

 

 робота 

онлайн із 

застосування

м хмарного 

сервісу 

Google 

Classroom. 

Написання статті/ 

анотації 
 комунікативні 

продуктивні 

 самостійне написання повноцінного тексту. 

 

 робота 

онлайн із 

застосування

м хмарного 

сервісу 

Google 

Classroom. 
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Продовження таблиці 2.2 

 

Коригування та 

редагування 
 комунікативні 

рецептивно-

репродуктивні 

 визначення відповідності комунікативної мети 

та змістового наповнення; 

 визначення правильності вживання 

граматичних конструкцій; 

 визначення правильності вживання лексичних 

одиниць. 

 індивідуальна 

робота; 

 робота 

онлайн. 
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2.3. Модель формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності у академічному 

письмі 

 

Провідною умовою для ефективної організації освітнього процесу є 

створення його моделі. Метою розробки моделі формування АКАП є 

поетапне оволодіння цією компетентністю майбутніми військовими 

фахівціями з інформаційних технологій. 

Обґрунтовані теоретичні передумови формування у курсантів АКАП та 

розроблена підсистема вправ для формування цієї компетентності є 

підґрунтям для створення моделі формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП.  

У процесі розробки моделі формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП враховано: 

1) мету формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій АКАП;  

2) суб’єкти навчання;  

3) навчальну дисципліну, в процесі вивчення якої відбувався процес 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП;  

4) теми змістових модулів навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування», під час проходження яких було введено 

методику формування АКАП;  

5) розрахунок навчального навантаження для формування АКАП;  

6) засоби навчання;  

7) етапи формування АКАП. 

Розробка моделі здійснювалась з урахуванням основних положень 

текстового, жанрового та процесуального підходів, а також з використанням 

методичних та дидактичних принципів навчання ІМ.  
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Навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» має 

за мету підготовку майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями 

122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та 

технології», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньою програмою 

«магістр» (шифр 2.1.02). Формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП здійснюється на 1 курсі другого рівня 

вищої освіти у процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування». Загальний обсяг годин для вивчення дисципліни складає 90 

годин, з яких 78 – аудиторні заняття, 12 – самостійна робота. Навчання 

курсантів академічного письма відбувалось у ІІ семестрі навчання за другим 

рівнем вищої освіти. Відповідно, обсяг годин у ІІ семестрі розподілено таким 

чином: 40 годин – аудиторні заняття, 5 годин – самостійна робота. 

Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП відбувається під час аудиторних занять та самостійної роботи. 

Кількість годин, що відведена на самостійну підготовку курсантів у рамках 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» складає 15% (12 

годин) від загального обсягу годин. Такий розподіл годин обгрунтовано у 

наказі Міністерства оборони України «Про вдосконалення підготовки 

офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) 

складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних 

підрозділах вищих навчальних закладів», де зазначається, що навчальна 

дисципліна «Іноземна мова (військово-спеціально мовна підготовка)», 

проводиться з максимальною інтенсивністю (2-4 години практичних занять 

під керівництвом викладача на тиждень). Це, у свою чергу, зумовлено тим, 

що вивчення курсу закінчується складанням комплексного іспиту в обсязі 

вимог СМР 2 та мовною сертифікацією (Міністерство оборони, 2016, с. 15). 

Засобом навчання було обрано хмарний сервіс Google Classroom та 

інтегровані сервіси Google: Google Docs, Google Drive. Для формування у 
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майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП 

пропонуємо використовувати розроблену нами модель (табл. 2.3) 

Таблиця 2.3 

Модель організації освітнього процесу для формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі 

 

Змістові модулі / 

теми навчальної 

дисципліни 

Загальна 

кількість 

годин АЗ 

та СР 

Кількість годин 

АЗ / завдання для 

формуваня 

АКАП 

Кількість годин 

СР 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Призначення 

закордоном. Тема 2. 

Особливості 

військової служби. 

2 / 0,4 1 година: 

налаштування 

облікового запису 

Google та 

написання тесту. 

0,4 години: 

ознайомлення з 

онлайн платформою 

Google Classroom, 

написання 

письмової частини 

тесту. 

Тема 3. Особливості 

військової служби. 

6 / 0,75 2 години: робота в 

групах, 

індивідуальна 

робота з 

викладачем. 

0,3 години: 

виконання завдань 

на базі платформи 

Google Classroom 

Тема 4. Гуманітарна 

підтримка. Тема 5. 

Контрольні пункти. 

6 / 0,75 2 години: робота в 

групах, 

індивідуальна 

робота з 

викладачем. 

0,30 години: 

виконання завдань 

на базі платформи 

Google Classroom 

Тема 6. Військові 

лідери. Тема 7. 

Військові навчання. 

6 / 0,75 2 години: робота в 

групах, 

індивідуальна 

робота з 

викладачем. 

0,30 години: 

виконання завдань 

на базі платформи 

Google Classroom 
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Продовження Таблиці 2.3 

Змістовий модуль 2.  

Тема 8. Інженерні 

війська. Тема 9. 

Зв’язки з 

громадскістю. 

7 / 0,85 3 години: робота в 

групах, 

індивідуальна 

робота з 

викладачем. 

0, 35 години: 

виконання завдань 

на базі платформи 

Google Classroom 

Тема 10. Дії 

підрозділів під час 

спеціальних операцій. 

Тема 11. Робочі групи 

7 / 0,75 3 години: робота в 

групах, 

індивідуальна 

робота з 

викладачем. 

0, 30 години: 

виконання завдань 

на базі платформи 

Google Classroom 

Тема 12. Повітряні 

сили спеціальних 

операцій. Тема 13. 

Миротворчі операції 

міжнародної коаліції. 

Підсумкове заняття 

6 / 0,75 2 години: робота в 

групах, 

індивідуальна 

робота з 

викладачем. 

0, 30 години: 

виконання завдань 

на базі платформи 

Google Classroom 

Всього 

 

40 годин/ 

5 годин 

15 годин 2, 25 годин 

Умовні позначення до таблиці 2.2.: АЗ – аудиторні заняття; АКАП – 

англомовна компетентність в академічному письмі; СР – самостійна робота. 

Для того, щоб розробити універсальну модель формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП у різних ВВНЗ, у 

запропонованій нами моделі було використано лише частину годин, 

відведених для вивчення  навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» у ІІ семестрі І року навчання за другим рівнем 

вищої освіти (40 годин). Оскільки наше експериментальне дослідження 

проводилось протягом одного семестру, інші ВВНЗ, за потреби, зможуть 

адаптувати розроблену нами модель навчання академічного письма для своїх 

потреб.  

Схематично модель формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП подано на рис. 2.3. 
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Модель формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій англомовної компетентності в академічному письмі 

Компетентнісний підхід 

Процесуальний Текстовий Жанровий  

Підходи до навчання письма 

Принципи навчання 

Загальнодидактичні 

принципи доступності 

навчальних матеріалів,  

інтегрованої організації 
навчального часу, активізації 

пізнавальної діяльності 

курсантів та взаємонавчання 

 

 

Методичні 

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 

 

  

Зміст 

навчання 

 

Предметний (теми, сфери та ситуації спілкування, тексти, мовний матеріал) 

 

Процесуальний (мовленнєві навички та вміння у читанні та написанні 

англомовних академічних текстів, навички та вміння застосовувати 

лінгвосоціокультурний матеріал; навички оперування лексичним та 

граматичним матеріалом) 

 
Етапи формування англомовної компетентності в академічному письмі 

Рецептивний 
генерування 

ідей,моделюван

ня та аналіз, 

організація ідей 

 

Рецептивно-репродуктивний 
засвоєння лексико-граматичних 

особливостей академічних 

текстів, формування вмінь 

логічної побудови елементів 

текстів 

 

Продуктивний 

написання структурно-

композиційних елементів 

статті, написання статті та 

анотації, коригування та 

редагування 

Інструменти 

навчання 

Хмарний сервіс Google Classroom 

Очікуваний результат 

знання про структурно-композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні характеристики 

академічних текстів; вміння виокремлення смислового навантаження тексту; вміння 
розпізнавання елементів академічного тексту; вміння організації структурних елементів 

академічного тексту; навички трансформації граматичних явищ; лексичні навички написання 

англомовних академічних текстів; навички використання засобів міжфразового зв’язку; вміння 

визначення топікального речення; вміння розширення  та стиснення інформації; вміння 

аргументації; вміння самостійного написання структурних елементів наукового тексту; вміння 

самостійного написання наукової статті та анотації. 
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Рис. 2.3. Модель формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному 

письмі 

Розроблену модель навчання було практично реалізовано у реальних 

умовах навчання у ВВНЗ, що сприяло вдосконаленню вмінь у академічному 

письмі майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій, а власне 

формування компетентності проходило в межах як аудиторних занять, так і 

самостійної роботи курсантів. Розподіл обсягу навчального часу виділеного 

на формування АКАП може варіюватися залежно від діючих програм 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування». 

 

Висновки до розділу 2 

 

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячений методиці 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП. 

Основною навчальною одиницею у нашому дослідженні виступає 

текст. Процес відбору текстів для навчання спирається на принципи 

необхідності і достатності, посильності і доступності, відповідності 

комунікативним потребам, інтелектуальному рівню та інтересам курсантів, 

функціональної обумовленості та тематичної цілісності. 

Добір навчального матеріалу для самостійного оволодіння курсантами 

англомовним академічним письмом здійснюється на основі критеріїв 

автентичності, професійної значущості, актуальності та інформативності, 

відповідності рівню володіння ІМ та інтелектуального розвитку курсантів, 

тематичності, насиченості навчального матеріалу лексичними одиницями та 

граматичними конструкціями.  

Підсистема вправ для формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП базується на інтегративному підході 
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навчання писемного мовлення, що є комбінацією жанрового, процесуального 

та текстового підходів. Формування АКАП у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій проходить у три етапи, які поділені на підетапи: І 

етап – рецептивний (генерування ідей, моделювання та аналіз, організація 

ідей), ІІ – рецептивно-репродуктивний або пропедевтичний, ІІІ – 

продуктивний етап (написання структурно-композиційних елементів статті, 

написання статті та анотації, коригування та редагування). 

Модель організації освітнього процесу для формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП розроблялась з 

урахуванням: 1) мети формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП; 2) суб’єктів навчання; 3) навчальної 

дисципліни, в процесі вивчення якої відбувався процес формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП; 4) теми 

змістових модулів навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування», під час проходження яких було введено методику формування 

АКАП; 5) розрахунку навчального навантаження для формування АКАП; 6) 

засобів навчання та 7) етапів формування АКАП. 

Основні положення розділу 2 викладені у публікаціях (Дзіман, 2014; 

Дзіман, 2020).
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ 

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В АКАДЕМІЧНОМУ ПИСЬМІ 

 

3.1. Критерії оцінювання англомовної компетентності в 

академічному письмі 

 

З метою організації навчання англомовного академічного письма в 

умовах експерименту необхідно визначити критерії оцінювання умінь 

курсантів. На критерії оцінювання академічних текстів впливають їх жанрові, 

композиційні та лінгвістичні характеристики. Низка науковців досліджували 

навчання написання та аналіз наукових текстів. Серед них можемо виділити  

роботи Л. В. Курило (Курило, 2013) та Т. М. Корж (Корж, 2008), які 

досліджували критерії оцінювання анотацій до англомовних наукових статей. 

Е. В. Васильєва (Васильєва, 2005) та Г. Ф. Крівчикова (Крівчикова, 2005), 

Г. Брукс (Brooks, 2013), М. Севор (Seviour, 2015)присвятили свої доробки 

навчанню академічного письма та його оцінюванню. 

Контролю рівня сформованості вмінь англомовного академічного 

письма можна провести за такими чинниками:  

1) визначення об’єкта / об’єктів контролю; 

2) уявлення про очікувані результати; 

3) планування та вибір стратегій оцінювання; 

4) реалізація запланованої роботи; 

5) оцінювання отриманих результатів та їх інтерпретація. 

Наша головна мета – оцінити написані курсантами наукові статті та 

анотації згідно виокремлених критеріїв. Після проведення 

експериментального навчання необхідно визначити рівень сформованості 
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навичок написання англомовних академічних тексів у вищезазначених 

жанрах спираючись на розроблену критеріальну шкалу. Отримані результати 

допоможуть визначити та вказати на наявні проблеми та прогалими у 

знаннях курсантів. 

 При розробці шкали для оцінювання академічного писемного 

мовлення майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій ми 

керуємося вимогами чинної програми дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» (ВІТІ, 2018), галузь знань 12 «Інформаційні 

технології», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», 125 

«Кібербезпека», 122 «Комп’ютерні науки», на праці науковців, які вивчали 

проблеми розробки критеріїв та норм оцінювання писемного мовлення та 

дескрипторами ілюстративних шкал ЗЄР до загального писемного мовлення 

(ЗЄР, 2018). 

Ю. П. Сурміни (Сурмін, 2008) пропонує розглядати науковий текст з 

огляду на ключовий принцип наукової комунікації та визначає його як один з 

вербальних способів оформлення питання або проблеми, де запропоновано  

нову гіпотезу, представлену на розгляд учасників наукового товариства 

(Сурмін, 2008). Тому науковий текст повинен відповідати певним критеріям, 

а саме: містити наукові факти та здобутки, мати чітко визначену структуру та 

чітку аргументацію.  

Процес оцінювання академічних текстів повинен спиратися на 

позитивну мотивацію. Оцінювання як складова частина процесу навчання 

повинно: 

 слугувати стимулом для удосконалення академічного письма 

майбутніх військових фахівців;

 роботу над текстом слід проводити повторно лише за умови 

детального аналізу попередньої роботи та виокремлення можливих 

варіантів покращення;
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 зауваження до виконаної роботи повинні бути інформативними та за 

можливості позитивними.

Для реалізації цих цілей доцільним буде використання двоетапної 

перевірки академічних текстів (minimum and maximum marking). Вчені 

В. Брукс (Brooks, 2004) та Р. Хасвел (Haswell, 1983) послуговуються такими 

поняттями як мінімальне оцінювання (minimal marking) та система 

оцінювання базових помилок (marking of surface errors), які за своєю основою 

є ідентичними. Суть цих принципів полягає в тому, що процес оцінювання 

відбувається поступово, а викладач обирає лише декілька категорій помилок 

для виправлення. Це допомагає уникнути стресу у курсанта та зайвого 

навантаження для викладача.  

Оцінювання відбувається таким чином, що викладач виділяє лише 

найсуттєвіші недоліки та повертає роботу на доопрацювання. Курсант 

повинен виправити помилки згідно з вказаними викладачем рекомендаціями 

та повернути роботу викладачу. Після цього викладач може надати ще три 

рекомендації до виправлення. Такий тип перевірки дає можливість курсанту 

удосконалити свій текст поступово та у кілька етапів. 

До того ж, наявність двох етапів полегшують викладачеві процес 

перевірки. Окрім цього, у курсантів розвивається критичне мислення, увага, 

вони вчяться акцентувати увагу на деталях та практично застосовувати 

набуті знання.  

На початковому етапі рекомендується вказувати не тільки 

місцезнаходження помилки, але й її тип (наприклад, коли йдеться про 

лексичні або граматичні помилки). Також можливо проводити перевірку 

маркуючи помилки на полях. Це полегшує роботу курсанта з аналізу та 

пошуку помилок. Таким чином, із набуттям досвіду значно підвищується 

якість продукованих курсантами текстів. Цей тип оцінювання, на нашу 

думку, якнайкраще підійде для поточного контролю. 
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Другий етап передбачає максимальне або фінальне оцінювання 

(maximum marking). Для цього етапу характерними є перевірка робіт 

викладачем із урахуванням всіх критеріїв, що висуваються до таких робіт.  

Відбів критеріїв оцінки рівня сформованості АКАП було здійснено на 

підставі узагальнення наукових праць І. В. Беженар (Беженар, 2012), Е. В. 

Васильєвої (Васильєва, 2005), О. П. Задорожної (Задорожна, 2014), Л. В. 

(Курило, 2013), Т. М. Каменєвої (Каменєва, 2009), О. В. Патієвич (Патієвич, 

2016), М. Л. Писанко (Писанко, 2017), Л. Хемп-Ліонса (Hamp-Lyons, 2010), Б. 

Хіслі (Heasley, 2009), Л. Роджерса (Rogers, 2011), у результаті якого нами 

було уточнено такі критерії для оцінювання писемних робіт академічного 

характеру, як:  

 дотримання наукового стилю; 

 лінгвістична відповідність; 

 структурно-організаційна відповідність; 

 змістово-смислова наповненість. 

Під кожним із вищезазначених критеріїв оцінювання, слідом за 

Л. В. Курило (Курило, 2013) та М. Л. Писанко (Писанко, 2017), ми розуміємо 

таке: дотримання наукового стилю – відповідність створеного курсантами 

академічного тексту комінкативній ситуації, володіння відповідними 

розмаїтими стилістичними засобами зв’язності; змістово-смислова 

наповненість реалізується змістовою вичерпністю, адекватністю та логікою 

викладу академічного наукового тексту військової тематики. Згідно 

структурно-організаційної відповідності всі структурні елементи тексту 

мають послідовне розташування та ідейну єдність. У межах лінгвістичної 

відповідності реалізується здатність курсантів до оформлення академічного 

тексту відповідно до усіх мовних норм, як-то лексичних, синтаксичних, 

орфографічних та пунктуаційних (Курило, 2013, с. 30). 

Наведемо таблицю розподілу балів згідно із зазначеними вище 

критеріями (табл. 3.1). 
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Таблиця З.1 

Розподіл балів для оцінювання наукової статті 

Критерій оцінювання Параметр оцінювання Рівень компетентності 

а АКАП 

Дотримання 

наукового стилю 

Правильність оформлення джерел інформації 

- оформленя різних видів наукових джерел; 

- наявність року публікації; 

- наявність ініціалів автора. 

5 – високий рівень 

4 – достатній рівень 

3-2 – середній рівень 

1-0 – низький рівень 

Правильність оформлення посилань по тексту, рисунків, 

таблиць, графіків 

- наявність підписів; 

- правильний формат нумерації.  

5 – високий рівень 

4 – достатній рівень 

3-2 – середній рівень 

1-0 – низький рівень 

Змістово-смислова 

наповненість 

Інформаційна насиченість відповідає змісту комунікативного 

завдання 

- дотримання наукової актуальності; 

- реалізовані завдання дослідження; 

- аналіз останній наукових джерел; 

- високий рівень інформативності. 

10-9 – високий рівень 

8-6 – достатній рівень 

5-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 

Адекватність і логічність викладу думок 

- послідовність викладу думок; 

- несуперечливість аргументів; 

- однозначність визначень; 

- термінологічність мови. 

10-9 – високий рівень 

8-6 – достатній рівень 

5-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 
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Продовження таблиці 3.1 

Структурно-

організаційна 

відповідність 

Правильність розташування складових частин у тексті 

- наявність усіх структурно-композиційних елементів тексту; 

- правильна послідовність розташування елементів тексту. 

10-9 – високий рівень 

8-6 – достатній рівень 

5-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 

Логічно правильньність організація абзаців 

- закінчений характер висловлювання; 

- наявність ключового речення та аргементуючих; 

- правильний обсяг. 

10-9 – високий рівень 

8-6 – достатній рівень 

5-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 

Логічна зв’язність смислових структур академічного тексту 

- наявність тема-рематичних зв’язків; 

- смислова, комунікативна, структурна та формально-

граматична цілісність тексту; 

- наявність лексичних засобів зв’язку. 

10-9 – високий рівень 

8-6 – достатній рівень 

5-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 

Лінгвістична 

відповідність 

Адекватність і коректність вживання лексичних одиниць 

- академічність лексики. 

10-9 – високий рівень 

8-6 – достатній рівень 

5-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 

Адекватність і коректність вживання граматичних 

конструкцій 

- дотримання граматичних норм. 

10-9 – високий рівень 

8-6 – достатній рівень 

5-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 

Умовні скорочення до таблиці 3.1.: АКАП – англомовна компетентність в академічному письмі. 
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Отже, така ієрархія критеріїв утворює шкалу оцінювання академічних 

письмових текстів. Розглянемо оцінювання англомовного академічного 

письма з урахуванням поданої вище таблиці.  

Однією з чотирьох категорій оцінки академічного тексту є дотримання 

правил оформлення наукових робіт. Спираючись на вимоги до написання 

текстів такого типу, у цій категорії було виділено два критерії оцінки, а саме: 

оформлення джерел інформації та оформлення посилань по тексту, рисунків, 

таблиць, графіків, тощо. Оскільки ця категорія є завершальною на етапі 

написання майбутніми військовими фахівцями з інформаційних технологій 

академічних текстів, і значною мірою не впливає на зміст та інші критерії, 

вона буде оцінена найменшою загальною кількістю балів – 10, по 5 на кожен 

з критеріїв. Отже, охарактеризуємо розподіл балів стосовно кожного 

критерію.  

Таблиця 3.2 

Критерій правильності оформлення наукових джерел 

Бали Параметри оцінювання 

5-4 

балів 

«5» – повністю правильне оформлення наукових джерел з 

урахуванням усіх вимог обраного стилю оформлення (IEEE); 

допускається одна неточність (вказана неповна назва джерела, 

відсутність проміжків, року публікації, ініціалів автора роботи, 

неправильне оформлення різних видів джерел); 

«4» – правильне оформлення наукових джерел з урахуванням вимог 

обраного стилю оформлення (IEEE); наявні поодинокі (до 3 

одиниць) неточності у оформленні джерел (вказана неповна назва 

джерела, відсутність проміжків, року публікації, ініціалів автора 

роботи, неправильне оформлення різних видів джерел). 
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Продовження таблиці 3.2 

3-2 

балів 

«3» – достатньо правильне оформлення наукових джерел, 

допускається 5 неточностей у оформленні, що включають вказання 

неповної назви джерела, відсутність проміжків, року публікації, 

ініціалів автора роботи, неправильне оформлення різних видів 

джерел; 

«2» – наукові джерела оформлені неправильно (максимум 7 

неточностей). Враховуються грубі порушення, як то відсутність 

нумерації посилань, вказана неповна назва джерела, відсутність 

року публікації, неправильне оформлення різних видів джерел. 

1-0 

балів 

«1» – наукові джерела оформлені неправильно, без дотримання 

чинних вимог та урахування особливостей оформлення різних видів 

джерел, відсутнє будь-яке пунктуаційне оформлення, недотримання 

норм нумерації та побудови списку наукових джерел; 

«0» – відсутність списку наукових джерел. 

 

Таблиця 3.3 

Критерій правильності оформлення посилань по тексту, рисунків, 

таблиць, графіків 

Бали Параметри оцінювання 

5-4 

балів 

«5» – повністю правильне оформлення посилань, рисунків, графіків, 

таблиць з урахуванням усіх вимог обраного стилю оформлення 

(ІЕЕЕ); допускається одна друкарська неточність (відсутність 

розділового знаку); 

«4» – правильне оформлення посилань, рисунків, графіків, таблиць 

з урахуванням усіх вимог обраного стилю оформлення (ІЕЕЕ), 

допускається до 3 помилок та неточностей (неправильно підібрані 

дужки, неправильний розділовий знак, відсутність року публікації 

роботи після прізвища автора); 



160 

 

Продовження таблиці 3.3 

3-2 

балів 

«3» – достатньо правильне оформлення ілюстративних джерел; 

допускається 5 помилок та неточностей у оформленні посилань по 

тексту, неправильно підібраний розділовий знак, відсутність року 

публікації роботи після прізвища автора, відсутність підпису до 

графіка, діаграми чи таблиці, ілюстративні джерела більшою мірою 

пов’язані зі смислом тексту, правильно підібрані дужки та 

використано правильні розділові знаки; 

«2» – ілюстративні джерела оформлені неправильно (максимум 7 

неточностей). Враховуються також грубі порушення, як то 

відсутність посилання після імені автора, відсутність підпису до 

графіка, діаграми чи таблиці, ілюстративні джерела представлені 

без будь-яких позначок, цифр чи вказівників, ілюстративні джерела 

лише частково пов’язані зі змістом тексту, неправильно підібрані 

дужки, неправильний розділовий знак. 

1-0 

балів 

«1» – посилання, рисунки, графіки, таблиці оформлені неправильно, 

але наявні у тексті, чинні вимоги та особливості оформлення 

ілюстративних джерел не враховані, відсутність підписів до 

ілюстративних матеріалів, цифри у посиланнях частіше за все не 

відповідають номеру наукового джерела у списку літератури, 

наявність у тексті розгорнутих посилань; допускаємо, що кілька 

ілюстрацій можуть бути оформлені близько до встановлених норм; 

«0» – відсутність  будь-якого оформлення посилань, рисунків, 

графіків, таблиць; вони подані у тексті без пояснень та підписів; 

будь-які посилання на дослідників у тексті відсутні.  

 

Наступним критерієм оцінювання виступає змістово-смислова 

наповненість, яка, у свою чергу, включає два параметри – а) інформаційна 

насиченість, що відповідає змісту комунікативного завдання, б) адекватність 
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і логічність викладу думок. Цей критерій ми оцінюємо 20 балами, по 10 балів 

на кожен критерій. 

Таблиця 3.4 

Критерій інформаційної насиченості (за О. В. Патієвич) 

К-ть 

балів 

Параметри оцінювання 

10-8 

балів 

«10»  – тематика та проблематика тексту має наукову актуальність, 

зазначена новизна проблеми; завдання дослідження реалізовано 

повністю, проаналізовано наукові джерела, що стосуються кола 

проблеми; матеріал, представлений у статті має високий рівень 

інформативності, наукова праця (зокрема стаття та анотація) має 

високий ступінь інформативності, неточностей у актуальності 

дослідження не виявлено, реалізовано всі завдання дослідження; 

«9» – тематика та проблематика тексту має наукову актуальність, 

зазначена новизна проблеми; завдання дослідження реалізовано 

повністю, проаналізовано наукові джерела, що стосуються кола 

проблеми; матеріал, представлений у статті має високий рівень 

інформативності; є неточності у визначенні актуальності 

дослідження, реалізовано всі завдання дослідження; 

«8» – тематика та проблематика тексту має наукову актуальність, 

визначена новизна проблеми; одне із завдань дослідження було 

реалізоване частково, проаналізовано наукові джерела, що 

стосуються кола проблеми; матеріал, представлений у статті має 

досить високий рівень інформативності; є неточності у визначенні 

актуальності дослідження, одне із завдань дослідження було 

реалізоване частково або взагалі не реалізоване. 
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Продовження таблиці 3.4 

7-4 

балів 

«7-6»  – тематика та проблематика тексту лише частково актуальні, 

проблема дослідження є недостатньо новою; одне із завдань 

дослідження було реалізоване частково, проаналізовані наукові 

джерела, що стосуються кола проблеми є частково застарілими; 

матеріал, представлений у статті має досить високий рівень 

інформативності. 

«5-4» – тематика та проблематика тексту лише частково актуальні, 

проблема дослідження є недостатньо новою; одне або декілька із 

завдань дослідження не були реалізовані, проаналізовані наукові 

джерела, що стосуються кола проблеми є частково застарілими; 

матеріал, представлений у статті має середній рівень 

інформативності. 

3-0 

балів 

«3-2» – тематика та проблематика тексту не має наукової цінності 

та новизни, а є реферуванням наявних наукових праць; завдання 

дослідження розкриті частково, кілька з них не реалізовані взагалі; 

в тексті наявна інформація, яка не стосується мети й завдання 

дослідження; ступінь інформативності низький; низький рівень 

аргументації у викладі матеріалу; 

«1-0» – тематика та проблематика тексту не має наукової цінності 

та новизни, а є реферуванням наявних наукових праць; завдання 

дослідження не розкрито, завдання не реалізовані взагалі; 

інформація у тексті не стосується мети й завдання дослідження; 

ступінь інформативності низький; низький рівень аргументації у 

викладі матеріалу; відсутність висновків (Патієвич, 2016, с. 159-

160)  
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Таблиця 3.5 

Критерій адекватностості і логічності викладу думок 

К-ть 

балів 

Параметри оцінювання 

10-8 

балів 

«10»  – вираження думок у тексті є послідовним, висловлювання та 

аргументи несуперечливі, мовлення побудоване відповідно до 

законів логіки зі збереженням відношень і зв’язків з реальною 

дійсністю, висловлювання однозначні, відсутність розбіжностей 

між означуваним і його визначенням, слова використовуються 

переважно в прямому значенні, висока частотність використання 

термінів; 

«9» – вираження думок у тексті є досить послідовним, 

висловлювання та аргументи несуперечливі, мовлення побудоване 

відповідно до законів логіки, відсутність розбіжностей між 

означуваним і його визначенням, слова використовуються 

переважно в прямому значенні, висока частотність використання 

термінів, може зустрічатись незначна неоднозначність або 

нечіткість висловлювань; 

«8» – вираження думок у тексті є достатньо послідовним, аргументи 

можуть частково суперечити висловлюванням (не більше однієї 

суперечності), мовлення побудоване відповідно до законів логіки, 

відсутність розбіжностей між означуваним і його визначенням, 

слова використовуються переважно в прямому значенні, висока 

частотність використання термінів, може зустрічатись незначна 

неоднозначність або нечіткість висловлювань. 
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Продовження таблиці 3.5 

7-4 

балів 

«7-6» – достатньо послідовне вираження думок у тексті, аргументи 

не завжди підкріплюють висловлювання або твердження, 

недостатня кількість аргументів, мовлення майже завжди логічне, 

розбіжності між поняттям та визначенням відсутні, слова 

використовуються переважно в прямому значенні, терміни 

використовуються з середньою частотою, може зустрічатись 

незначна неоднозначність або нечіткість висловлювань; 

«5-4» – достатньо послідовне вираження думок у тексті, аргументи 

не завжди підкріплюють висловлювання або твердження, мовлення 

майже завжди логічне, наявні розбіжності та неточності між 

поняттям та визначенням, слова використовуються в прямому 

значенні, терміни використовуються з середньою частотою, може 

зустрічатись незначна неоднозначність або нечіткість 

висловлювань. 

3-0 

балів 

«3-2» – вираження думок у тексті непослідовне, аргументи не 

підкріплюють висловлювання або твердження, висловлювання не є 

логічними, подано неповні або неточні визначення понять, висока 

образність висловлювань.  

«1-0» – така кількість балів нараховується у разі, якщо курсант 

допустився всіх попередньо зазначених помилок, проте загальний 

обсяг роботи складає не менше 50%.  

 

Ще одним критерієм, який ми виділяємо для оцінювання академічних 

текстів, є структурно-організаційна відповідність тексту, яку ми оцінюємо 30 

балами. Зазначена категорія складається з трьох критеріїв, які оцінюються 10 

балами кожен: правильне розташування складових частин у тексті, логічна 
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правильність організація абзаців, логічна зв’язність смислових структур 

академічного тексту. 

Таблиця 3.6 

Критерій правильності розташування складових частин тексту 

Бали Параметри оцінювання 

10-8 

балів 

«10» – наявність усіх структурно-композиційних елементів тексту 

відповідно до жанру, усі компоненти представлені у правильній 

послідовності, викладені чітко і ґрунтовно; 

«9» – наявність усіх структурно-композиційних елементів тексту 

відповідно до жанру, компоненти представлені у правильній 

послідовності, можлива відсутність заголовку структурного 

елементу статті, чітке і ґрунтовне викладення тексту; 

«8» – наявність усіх структурно-композиційних елементів тексту 

відповідно до жанру, допускається одинична можливість зміни 

порядку подачі елементів тексту та нечіткість викладення тексту. 

7-4 

балів 

«7-6» – нестача одного або двох композиційно-структурних 

елементів тексту; 

«5-4» – брак трьох або чотирьох структурно-композиційних 

елементів тексту. 

3-0 

балів 

«3-2» – наявність менше половини із необхідних складових частин 

наукової статті поданих у довільному порядку; 

«1-0» – повністю відсутня структурна організація тексту, можлива 

навіть відсутність поділу тексту на абзаци (Патієвич, 2015, с. 161-

162). 
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Таблиця 3.7 

Критерій логічної правильності організації абзаців 

Бали Параметри оцінювання 

10-8 

балів 

«10» – інформація у абзаці викладена логічно, його присвячено 

висвітленню одного питання або певного аспекту проблеми, абзац 

має закінчений характер, наявне ключове речення та не менш ніж 

три аргументуючі речення, адекватний за розміром обсяг 

(максимум 1 сторінка), правильність оформлення абзацу (наявність 

відступу); 

 «9» – логічний виклад матеріалу, у абзаці розглядається одне 

питання чи аспект досліджуваної проблеми, абзац має закінчений 

характер, наявне ключове речення та не менш ніж три аргументуючі 

речення, адекватний за розміром об’єм (максимум 1 сторінка), 

можливе неправильне візуальне оформлення абзацу (відсутність 

відступу); 

«8» – логічний виклад матеріалу, у абзаці розглядається одне 

питання чи аспект досліджуваної проблеми, абзац має закінчений 

характер, наявне ключове речення та не менш ніж три аргументуючі 

речення, розмір абзацу замалий (менше ніж три речення) або 

завеликий (більше 1 сторінки), відсутність відступу від краю 

сторінки. 

7-4 

балів 

«7-6» – матеріал подано послідовно та логічно, у абзаці присутнє 

ключове речення, проте кількість аргументів за/проти не відповідає 

нормі, обсяг абзацу відповідає нормі, абзац має завершений 

характер, може бути відсутнє форматування деяких абзаців; 

«5-4» – нелогічність викладу думок у абзаці, відсутня можливість 

прослідкувати причинно-наслідкові зв’язки, неточне або відсутнє 

ключове речення, об’єднання ключового речення з аргументуючим, 

недостатня кількість та доцільність аргументів. 
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Продовження таблиці 3.7 

3-0 

балів 

«3-2» – нелогічність викладу думок у абзаці, відсутня можливість 

прослідкувати причинно-наслідкові зв’язки, відсутність ключового 

речення, недоцільність аргументів по відношенню до теми 

дослідження; 

«1-0» – наукову статтю розділено на три абзаци (вступ, основну 

чистину, висновки), повністю відсутній поділ тексту на абзаци. 

  

Таблиця 3.8 

Критерій цілісності академічного тексту  

та зв’язності його смислових структур (за Т. Б. Масловою) 

Бали Параметри оцінювання 

10-8 

балів 

«10» – присутня смислова, комунікативна, структурна та 

формально-граматична цілісність тексту, чітко прослідковуються 

тема-рематичні зв’язки при аналізі і синтезі частин академічного 

тексту; речення, частини та елементи тексту поєднані за допомогою 

різноманітних засобів зв’язності, несуперечність змісту як логічних, 

так і граматичних зв’язків тексту, розгортання теми відбувається за 

індуктивним або дедуктивним принципом; 

«9» – присутня смислова, комунікативна, структурна та формально-

граматична цілісність тексту, чітко прослідковуються тема-

рематичні зв’язки при аналізі і синтезі частин академічного тексту; 

речення, частини та елементи тексту поєднані за допомогою засобів 

зв’язності, проте вони не відрізняються різноманітністю, 

несуперечність змісту як логічних, так і граматичних зв’язків 

тексту, розгортання теми відбувається за індуктивним або 

дедуктивним принципом; 
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Продовження таблиці 3.8 

 «8» – текст має смислову, комунікативну, структурну та 

формально-граматичну цілісність, тема-рематичні зв’язки чіткі та 

прозорі; засобами зв’язності поєднані лише смислові частини 

тексту, несуперечність змісту як логічних, так і граматичних 

зв’язків тексту, розгортання теми відбувається за індуктивним або 

дедуктивним принципом; 

7-4 

балів 

«7-6» – у тексті відсутній один з видів цілісності (смисловий, 

комунікативний, структурний та формально-граматичний), у деяких 

структурних елементах статті нечітко прослідковуються тема-

рематичні зв’язки, не всі частини тексту поєднані засобами 

зв’язності, нечітке розгортання теми дослідження; 

«5-4» – у тексті відсутні кілька видів цілісності (смисловий, 

комунікативний, структурний та формально-граматичний), у деяких 

структурних елементах статті нечітко або зовсім не 

прослідковуються тема-рематичні зв’язки, не всі частини тексту 

поєднані засобами зв’язності, тема дослідження розгортається без 

дотримання норм. 

3-0 

балів 

«3-2» – присутній лише один з видів цілісності тексту, нечіткість 

причинно-наслідкових відношень між елементами, відсутність 

засобів зв’язку; 

«1-0» – подано суцільний масив інформації, який об’єднаний 

однією тематикою (Маслова, 2012, с. 12-13).  

 

Далі розглянемо критерій лінгвістичної відповідності. 
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Таблиця 3.9 

Критерій адекватності та коректності вживання лексичних 

одиниць/ граматичних конструкцій (за О. В. Патієвич) 

Бали Параметри оцінювання 

10-8 

балів 

«10» – усі лексичні одиниці, мовні кліше, морфологічні, 

синтаксичні одиниці відповідають нормам наукового стилю/ повне 

дотримання граматичних норм, допускається одна лексична 

невідповідність науковому стилю/ 1 граматична помилка – 

неправильне використання часової форми або її неправильне 

утворення – (на 2 друковані сторінки); 

«9» – лексичні одиниці, мовні кліше, морфологічні, синтаксичні 

одиниці відповідають нормам наукового стилю, допускаються дві 

лексичні невідповідності науковому стилю/ 2 граматичні помилки 

(на 2 друковані сторінки); 

«8» – лексичні одиниці, мовні кліше, морфологічні, синтаксичні 

одиниці відповідають нормам наукового стилю, допускається не 

більше трьох лексичних/ граматичних помилок. 

7-4 

балів 

«7-6» – лексичні одиниці, мовні кліше, морфологічні, синтаксичні 

одиниці відповідають нормам наукового стилю, допускається 5–6 

лексичних/ граматичних невідповідностей; 

«5-4» – допускається до 7–8 лексичних/ граматичних помилок, які 

впливають на зміст та  змінюють науковість тексту. 

3-0 

балів 

«3-0» – наявність понад 9 лексичних/ граматичних невідповідностей або 

помилок, які суттєво змінюються стиль тексту: бали не нараховуються за кожні 

дві невідповідності (Патієвич, 2015, с. 162-163). 



Формування АКАП включає в себе навчання написання не лише 

наукових статей, а й анотацій до них, розглянемо критерії їх оцінювання. 

Так, на нашу думку, до першого критерію оцінювання анотації до наукової 
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статті слід віднести структурну відповідність. Структурна відповідність 

анотації передбачає наявність речень, які б стисло висвітлювали цілі та 

завдання дослідження, методи дослідження, результати та висновки. До 

цього критерію також відносимо такий параметр, як ключові слова. Другим 

критерієм виступає лінгвістична відповідність, яка за аналогією до 

оцінювання наукової статті, має два параметри: адекватність і коректність 

вживання лексичних одиниць та граматичних конструкцій. У таблиці 3.10. 

представлено розподіл балів із урахуванням зазначених критеріїв.  

Таблиця 3.10 

Розподіл балів для оцінювання анотації до наукової статті 

Критерій 

оцінювання 

Параметр оцінювання Рівень компетентності 

а АКАП 

Структурна 

відповідність 

Компонентний склад 

- наявність усіх компонентів 

анотації; 

- наявність ключових слів. 

5-4 – високий рівень 

3-2 – середній рівень 

1-0 – низький рівень 

Лінгвістична 

відповідність 

Адекватність і коректність 

вживання лексичних одиниць 

- академічність лексики. 

10-8 – високий рівень 

7-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 

Адекватність і коректність 

вживання граматичних 

конструкцій 

- дотримання граматичних 

норм. 

10-8 – високий рівень 

7-4 – середній рівень 

3-0 – низький рівень 

Умовні скорочення до таблиці 3.10.: АКАП – англомовна 

компетентність в академічному письмі. 

Розглянемо критерії оцінювання анотації до наукової статті з 

урахуванням таблиці 3.10. 

Таблиця 3.11 

Критерій компонентного складу (за Н. О. Дяченко) 

Бали Параметри оцінювання 

5-4 

балів 

«5» – анотація коротко повторює структуру статті: цілі та завдання 

дослідження, методи дослідження, результати та висновки. 
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Продовження таблиці 3.11 

 Відсутні посилання на джерела інформації та абревіатури. 

Наявність п’яти та більше ключових слів; 

«4» – анотація повторює структуру наукової статті: цілі та завдання 

дослідження, методи дослідження, результати та висновки. Відсутні 

посилання на джерела інформації. Можлива наявність абревіатур. 

Наявність чотирьох ключових слів. 

3-2 

балів 

«3» – у представленій анотації можуть бути відсутніми один або два 

компоненти, немає посилання на джерела інформації та 

абревіатури. Наявність трьох ключових слів; 

«2» – наявні будь-які два компоненти анотації; можливе 

використання абревіатур; відсутність посилань на джерела 

інформації. Наявність двох ключових слів. 

1-0 

балів 

«1» – представлений лише один компонент анотації, наявність 

абревіатур та посилань на джерела інформації. Наявність одного 

ключового слова без вказання, що це ключове слово.  

«0» – відсутність анотації або наявність анотації, тема якої не 

відповідає темі наукової статті. Ключові слова відсутні (Дяченко, 

2016, с. 139-140). 

Розглянемо та проаналізуємо критерії лінгвістичної відповідності. 

Таблиця 3.12 

Критерій адекватності та коректності вживання лексичних 

одиниць / граматичних конструкцій (за О. В. Патієвич) 

Бали Параметри оцінювання 

10-8 

балів 

«10» – усі лексичні одиниці, мовні кліше, морфологічні, 

синтаксичні одиниці відповідають нормам наукового стилю/ повне 

дотримання граматичних норм, допускається одна лексична 

невідповідність науковому стилю / 1 граматична помилка – 

неправильне використання часової форми або її неправильне 
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Продовження таблиці 3.12 

 утворення – (на 2 друковані сторінки); 

«9» – лексичні одиниці, мовні кліше, морфологічні, синтаксичні 

одиниці відповідають нормам наукового стилю, допускаються дві 

лексичні невідповідності науковому стилю / 2 граматичні помилки 

(на 2 друковані сторінки); 

«8» – лексичні одиниці, мовні кліше, морфологічні, синтаксичні 

одиниці відповідають нормам наукового стилю, допускається не 

більше трьох лексичних/ граматичних помилок. 

7-4 

балів 

«7-6» – лексичні одиниці, мовні кліше, морфологічні, синтаксичні 

одиниці відповідають нормам наукового стилю, допускається 5–6 

лексичних/ граматичних невідповідностей; 

«5-4» – допускається до 7–8 лексичних/ граматичних помилок, які  

впливають на зміст та змінюють науковість тексту. 

3-0 

балів 

«3-0» – наявність понад 9 лексичних / граматичних 

невідповідностей або помилок, які суттєво змінюються стиль 

тексту: бали не нараховуються за кожні дві невідповідності 

(Патієвич, 2015, с. 162-163).. 



Отже, у цьому розділі було визначено критерії оцінювання наукової 

статті та анотації, які будуть застосовані під час експериментального 

навчання. Також було встановлено, що доцільно буде застосовувати 

двоетапну перевірку письмових робіт, а саме: поточного та фінального 

оцінювання.  
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3.2. Реалізація експериментального навчання та інтерпретація його 

результатів 

 

Для дослідження ефективності розробленої й описаної у попередніх 

розділах методики навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій англомовного академічного письма, нами було підготовлено, 

організовано й проведено експериментальне навчання в межах вимог, що 

висуваються в науковій літературі до методичного експерименту (Штульман, 

1982).  

У процесі підготовки, організації і проведення експерименту ми 

керувалися головними положеннями теорії методичного експерименту, 

розробленими П. Б. Гурвичем (Гурвич, 1980), Е. А. Штульманом (Штульман, 

1982) та М. В. Ляховицьким (Ляховицький, 1981). Так, спираючись на 

визначення П. Б. Гурвича (Гурвич, 1980, с. 39-40), під методичним 

експериментом ми маємо на увазі "організовану діяльність учасників 

експерименту, а саме курсантів та викладача-експериментатора, що 

спрямована на розв’язання методичної проблеми і відбувається за певними 

критеріями", а саме: 

1) обмеженість у часі (початок і кінець експериментального навчання);  

2) наявність попередньо сформульованої гіпотези;  

3) план і організаційна структура відповідають висунутій гіпотезі; 

4) можливість ізольованого врахування методичного впливу фактора, 

що вивчається;  

5) оцінювання релевантних проблемі дослідження знань, умінь та 

навичок відповідно до критеріїв вихідного та заключного стану (Майєр, 

2015).  

Проведений нами експеримент можемо охарактеризувати як 

методичний, оскільки здійснювався з метою формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП. Крім того, 
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експеримент є вертикально-горизонтальним, де вертикальність пояснюється 

визначенням загальної ефективності методики формування АКАП майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій. Тоді як горизонтальних 

характер нашого експерименту надає можливість виявити ефективну 

організацію етапів навчання англомовного академічного письма. За умовами 

проведення експеримент є природним, оскільки він проводився у звичних 

для курсантів умовах, тобто у ході аудиторної та самостійної роботи. 

Учасники експерименту не підлягали спеціальному відбору. Експеримент 

також є відкритим. 

Отже, для здійснення методичного експерименту за мету було обрано: 

перевірити сформульовану гіпотезу дослідження за допомогою проведення 

експериментального навчання за розробленою авторською методикою зі 

курсантами експериментальних груп (ЕГ) – ЕГ-1 та ЕГ-2. 

Для досягнення поставленої мети було виділено низку завдань: 

1. Сформувати експериментальні групи; 

2. Визначити зміст експериментального навчання та підготувати 

необхідні навчально-методичні матеріали; 

3. Здійснити дослідження впливу розробленої методики на процес 

навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП і провести методичний експеримент; 

4. Перевірити достовірність отриманих даних методами математичної 

статистики; 

5. Здійснити аналіз та інтерпретацію результатів експерименту і 

підготувати методичні рекомендації щодо впровадження розробленої 

методики з урахуванням коригувань, зроблених у ході експерименту. 

Експериментальна перевірка розробленої методики спиралась на 

класифікацію фаз експерименту, виділених М. В. Ляховицьким 

(Ляховицький, 1981) та проводилась у кілька етапів: а) організація 
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експерименту, б) проведення експерименту, в) констатація експерименту та 

г) інтерпретація результатів експерименту.  

Експериментальне дослідження відбувалось протягом періоду з 2015 р. 

до 2019 р. і передбачало три етапи: 

 аналітико-констатувальний, 2015-2017 рр. 

 дослідно-експериментальний, 2017-2018 рр. 

 завершально-узагальнювальний, 2018-2019 рр. 

На першому етапі – аналітико-констатувальному – на основі 

вітчизняних та закордонних досліджень, було проаналізовано стан 

дослідженості питання формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП. Також на першому етапі було визначено 

понятійний апарат, предмет та об’єкт дослідження, визначено задачі 

дослідження та сформульовано гіпотезу.  

У ході проведення експерименту, на аналітико-констатуючому етапі 

нами було уточнено психолінгвістичні засади формування АКАП, а також 

визначено лінгвістичні засади навчання академічного письма. Крім того, 

було проаналізовано низку підручників, що використовуються для навчання 

майбутніх військових фахівців ІМ. 

Дослідно-експериментальний етап мав на меті розробку навчально-

методичних матеріалів, проведення експериментального навчання в 

природних умовах. Протягом експериментального навчання були проведені 

контрольно-методичні зрізи, здійснювалось педагогічне спостереження за 

характером діяльності курсантів, а також було перевірено методику 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП.  

Підсумковим етапом був завершально-узагальнюючий, де було 

підсумовано отримані результати експериментального дослідження. 

До неварійованих чинників експерименту ми віднесли:  
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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. 

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 

(див. підрозділ 2.2). 

Експериментального навчання проходило у три етапи: письмовий 

передексперементальний зріз, експериментальне навчання та письмовий 

післяекспериментальний зріз. Структуру методичного експерименту 

представлено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Структура експерименту з навчання майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій англомовного академічного письма 

 

Етапи 

експерименту 

 

Час 

проведення 

Кількість 

годин 

Зміст етапів 

експерименту 

АГ СР 
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Продовження таблиці 3.2 

Передексперемен

тальний зріз 

Жовтень 2018 2  Визначити вихідний 

рівеньсформованості у 

майбутніх військових 

фахівців зінформаційних  

    технологій англомовної 

компетеності в 

академічному письмі 

Експериментальн

е навчання 

10.10.2018 – 

31.12.2018 

20 5 Перевірити ефективність 

розробленої методики 

навчання англомовного 

академічного письма з 

використанням змішаної 

моделі навчання на основі 

платформи Google 

Classroom 

Післяексперимен

тальний зріз 

27.12.2018 2 -  Визначити підсумковий 

рівень 

сформованості у майбутніх 

військових фахівців з 

інформаційних технологій 

англомовної компетеності 

в академічному письмі, 

виконати  

   -  інтерпретацію результатів 

навчання англомовного 

академічного письма 

Опитування 

курсантів 

28.12.2018 2 -  Вивчити думку курсантів, 

учасників експерименту 

про 

проведене навчання 

Умовні позначення для таблиці 3.2. АГ – аудиторні години, СР – 

самостійна робота 

Передекспериментальному зрізу передувало опитування 

46 військовослужбовців та 55 майбутніх офіцерів з інформаційних 

технологій. Для визначення основних труднощів, що виникають під час 
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написання наукової статті та анотації до неї англійською мовою, було 

проведено опитування серед 46 військовослужбовців. За результатами 

опитування (див. Додаток А) нами було визначено доцільність навчання 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій написання 

англомовних наукових статей. Так, за результатами опитування, 78% 

респондентів відповіли, що вважають вміння писати наукові статті 

англійською мовою дуже важливим. У свою чергу, 22% опитуваних 

вважають ці вміння важливими. Серед чотирьох запропонованих жанрів 

наукового стилю, а саме: рецензія, анотація, стаття та наукова доповідь, 

найважливішими, з точки зору, військовослужбовців виявилися стаття – 35%, 

наукова доповідь – 27%, анотація – 24% та рецензія – 14%. Також, 

відповідаючи на запитання наскільки респонденти задоволені своїми 

вміннями у написанні наукових статей англійською мовою, лише 

5% опитуваних були цілком задоволені. У той час як кількість незадоволених 

та тих, хто мають значні труднощі дорівнює 62%, та 33% тих, хто має деякі 

труднощі. Більшість опитуваних (60%) зазначили, що орієнтуються у 

жанрових особливостях англомовних наукових статей лише частково. До 

найбільших труднощів, що виникають у процесі написання англомовних 

наукових статей, військовослужбовці віднесли всі запропоновані в 

опитуванні категорії. У відсотковому співвідношенні результати виявились 

приблизно однаковими для всіх трьох категорій: 31% – композиційно-

структурні, 36% та 33% – граматичні та лексичні труднощі, відповідно. На 

запитання чи відповідають створені матеріали практично всім вимогам, які 

висуваються до таких текстів наукового стилю, 76% відповіли негативно, 

24% зазначили, що їхні роботи відповідають вимогам лише частково, і ніхто 

не визначив власноруч написані тексти такими, що повністю відповідають 

всім вимогам до написання англомовних статей. 

Також для підтвердження актуальності дослідження було опитано 

55 майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій. Так, 
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62% курсантів констатували, що вміння писати наукові статті англійською 

мовою є важливим, 36% – дуже важливим та лише 2% вважають, що вміння 

писати наукові статті англійською мовою не є важливими.  Було визначено, 

що у 75% курсанти повинні писати наукову статтю та анотацію до неї, а 

25% припадає на написання наукової доповіді. Незважаючи на важливість 

вмінь писати наукові статті ІМ, 89% курсантів вважають, що мають значні 

труднощі під час написання англомовних наукових статей, 11% вказали лише 

на деякі труднощі, зокрема композиційно-структурні та граматичні  

труднощі, що мають приблизно однакову значимість (40% та 

37% відповідно), 23% припадають на лексичні труднощі. Майже всі курсанти 

визнають, що їхні роботи не відповідають вимогам, які висуваються до 

текстів наукового стилю. Серед допоміжних ресурсів, якими користуються 

курсанти переважають онлайн навчальні матеріали. 

На передекспериментальному етапі чотирьом групам курсантів було 

запропоновано виконати тестове завдання, яке включало в себе частини на 

перевірку рівня володіння ІМ. Представлений тест відповідав рівню B2/B2+, 

яким, згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти 

повинні володіти курсанти, що розпочали навчання за рівнем магістра.  

Завдання виконувалось у жовтні 2018 р. на першому аудиторному 

занятті. 

Реалізація експериментального навчання спонукала проведення 

передекспериментального зрізу, який мав на меті визначення загального 

рівня володіння майбутніми військовими фахівцями з інформаційних 

технологій ІМ. Передекспериментальний зріз було проведено у жовтні 

2018 року на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені героїв Крут. Зрізом було охоплено 55 курсантів, що навчаються за 

другим рівнем вищої освіти «Магістр», факультетів телекомунікаційних 

систем та інформаційних технологій. Зріз передбачав виконання курсантами 

комплексного тесту, який складався з трьох частин, а саме: читання, лексико-
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граматичної та письмової частини. Блок завдань на читання включав два 

завдання та мав на меті перевірку сформованості вмінь читання, де перше 

завдання передбачало співставлення інформації, наявної у тексті, а друге 

спрямоване на детальне читання з визначенням правдивості представлених 

тверджень. Максимальна кількість балів, яку могли отримати курсанти за 

повністю правильне виконання цих завдань – 20 балів, по 10 балів за кожну 

частину, відповідно. Друга частина тесту – лексико-граматичний тест – 

також передбачала виконання двох завдань, окремо на перевірку 

сформованості лексичних та граматичних навичок. Загальна кількість балів 

лексико-граматичного блоку дорівнювала 30 балам. Останню частину було 

присвячено визначенню рівня сформованості вмінь письма. Курсантам було 

запропоновано виконати письмове завдання, що включало в себе написання 

одного з двох текстів на вибір. Для визначення рівня володіння писемним 

мовленням ми обрали твір-розповідь та аргументативне есе. Нами було 

обрано саме ці типи письмових текстів, оскільки згідно з описом рівнів 

володіння ІМ, представлених у ЗЄР з мовної освіти, рівень B2 передбачає 

вміння писати есе та твір-розповідь, які мають низку аргументів у підтримку 

представленої точки зору, наголошувати та виділяти переваги та недоліки 

стосовно певного питання, аналізувати інформацію та робити узагальнення 

(ЗЄР, 2018).  

Виконання тестового завдання було поділено на дві частини. Таким 

чином, завдання на читання та лексико-граматичний тест виконувався в 

аудиторії. На виконання відводилося 60 хвилин аудиторного часу. Письмове 

завдання здійснювалася в межах 5 годин самостійної підготовки. 

Оцінювання виконання курсантами зазначених вище завдань 

здійснювалося у відповідності з визначеними критеріями та показниками, 

обґрунтованими й описаними у підрозділі 3.1 нашого дисертаційного 

дослідження. Максимально за виконання завдань кожен курсант міг набрати 

100 балів. 
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Для підтвердження значущості отриманих результатів звернемося до 

«коефіцієнта навченості» , який є одним з основних показників ефективності 

використаної методики. Для підрахунку «коефіцієнта навченості» 

використовуємо формулу В. П. Беспалька (Беспалько, 1968): 

k = S / N, 

де k – коефіцієнт навченості; S – сумарна кількість набраних балів за 

всіма критеріями; N – максимальна кількість балів за всіма критеріями, яка в 

нашому випадку дорівнює 100. Виконання завдань вважалося достатнім, 

якщо коефіцієнт k складав не менше 0,7 (або 70%). 

Загальні результати передекспериментального зрізу подано у 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Результати передекспериментального зрізу 

 Читання 

 
max = 20 

Лекс.-

грам. тест 
max = 30 

Письмо 

 
max = 50 

Заг.бал 
 

max = 100 

Сер. 

коеф. 

 

Середня 

кількість балів 

за видами 

діяльності 

13,32 21,7 28,8 63,84 - 

СКН за 

вид.діяльності 

0,67 0,72 0,57 - 0,64 

Умовні позначення до таблиці 3.3.: ЕГ – експериментальна група,  СКН 

– середній коефіцієнт навчаності. 

Окремо наведемо результати передекспериментального зрізу за 

групами (табл. 3.4.).  

Таблиця 3.4 

Результати передекспериментального зрізу  

із визначення рівня володіння ІМ 

Група ЕГ-1 ЕГ-2

СКН  
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Умовні позначення до таблиці 3.4.:  СКН – середній коефіцієнт 

навченості. 

Таким чином, результати передекспериментального констатують те, що 

майбутні військові фахівці з інформаційних технологій, які брали участь у 

експериментальному навчанні, мають досить низький, але відносно 

однаковий вихідним рівнем володіння ІМ. За отриманими результатами 

середній коефіцієнт навченості дорівнював 0,64, що лише частково менше за 

визначену норму 0,7.   

Якщо розглядати кожен з оцінюваних видів діяльності, можна 

відзначити, що середній коефіцієнт навченості за видом діяльності – читання 

– дорівнює 0,67, лексико-граматичними навичками курсанти володіють, 

досягнувши показника 0,72, в той час як відсотковий показник навченості 

письма дорівнює 0,58. Середні коефіцієнти навченості по кожному критерію 

вказують, що у курсантів на фоні сформованості на достатньому рівні 

лексико-граматичних навичок  та вмінь у читанні, потребують суттєвого 

покращення вміння англомовного академічного письма.   

Вважаємо за доцільне розглянути результати письмової частини 

передекспериментального зрізу з письма окремо, оскільки метою нашого 

дисертаційного дослідження є формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій компетентності саме у англомовному 

академічному письмі. У розділі 3.1. нами було наведено критерії та 

параметри оцінювання академічних текстів. Відмітимо, що оцінюючи 

письмову частину передекспериментального зрізу ми не враховували такі 

характеристики текстів, як 1) оформлення джерел інформації; 2) оформлення 

посилань по тексту, рисунків, таблиць, графіків; 3) правильна організація 

абзаців; 4) правильне розташування складових частин у тексті. Перші два 

критерії ми оминули, оскільки вони не належать до критеріїв оцінки твору-

розповіді та аргументативного ессе. Останні два критерії не були враховані. 
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Хоча вони й належать до критеріїв оцінки, проте не становлять критичної 

ваги, оскільки, частково, перегукуються із застосовуваними критеріями.  

Результати кожного курсанта за кожним з розглянутих критеріїв 

подано у Додатку Ж. Наведемо зведені результати передекспериментального 

зрізу за видом діяльності – письмо (таблиця 3.5).  

Таблиця 3.5 

Результати передекспериментального зрізу для перевірки 

компетентності у письмі 
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о
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и
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Середня 

кількість 

балів 

5,65 6,03 5,78 5,92 5,4 

СКН 0,57 0,60 0,58 0,59 0,54 

Умовні позначення до таблиці 3.5.: СКН – середній коефіцієнт 

навчаності. 

Результати констатувального етапу експерименту, таким чином, 

виявили, що абсолютна більшість курсантів продемонстрували коефіцієнт 

навченості з показником менше 0,7, що становить менше нижньої межі, яка б 

свідчила про задовільний результат. 

Слід відзначити, що результати за всіма п’ятьма показниками 

варіюються несуттєво. Проте, спираючись на них ми можемо зробити 

висновки щодо труднощів, що виникають у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій у процесі написання англомовних академічних 

текстів.  

За критерієм адекватності і логічності викладу думок курсанти 

показали найвищий показник навченості, що становить 0,64. 



184 

 

Проаналізувавши роботи, можемо зробити висновки, що у своїх есе та 

творах-доповідях курсанти рідко відхилялись від заданих тем, а виклад 

думок був достатньо послідовним та не вимагав додаткових уточнень. До 

недоліків можна віднести недостатню аргументацію тверджень та думок, або 

ж відсутність аргументів загалом. 

Критерієм, що показав найнижчий середній коефіцієнт навченості 

(0,54), є коректність вживання граматичних структур, що свідчить про 

недостатні граматичні навички. Серед найрозповсюдженіших помилок варто 

виділити неправильне використання пасивного стану дієслова та часів 

перфектної групи.  

Інші критерії, такі як інформаційна насиченість, логічна зв’язність 

смислових структур та коректність вживання лексичних одиниць отримали 

приблизно однакові результати (0,57-0,59). У переважній більшості курсанти 

використовували лексеми згідно контексту. Недоліком можна назвати 

нечастотне вживання академічної лексики, яка включає слова та вирази на 

оцінювання ситуацій, роздумів, узагальнень, тощо. Щодо логічної зв’язності 

смислових структур, відмітимо, що зв’язність досягалась лише за допомогою 

вставних слів, які не відрізнялись розмаїттям. Не зважаючи на це, 

інформаційну насиченість можна оцінити як достатню.  

Як видно із таблиці 3.4, склад навчальних груп виявився неоднорідним 

за середніми коефіцієнтами навченості (жодна з груп не досягла задовільного 

коефіцієнта навченості 0,7). Детальний аналіз успішності виконання завдань 

передекспериментального зрізу (див. Додаток Е) показав велике відхилення у 

рівні володіння ІМ різних курсантів і в межах окремих груп (коефіцієнти 

навченості в групах можуть коливатися у діапазоні 0,4-0,8).  

 Для того, щоб довести близькість рівнів володіння ІМ на 

передекспериментальному етапі в групах у співставленні один до одного, 

звернемося до математичних методів обробки даних, а саме – до критерію 

кутового перетворення Фішера. Критерій Фішера призначений для 
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зіставлення двох вибірок за частотою оцінюваного ефекту. Критерій також 

оцінює достовірність відмінностей між відсотковими долями двох вибірок, 

де можна спостерігати ефект, що цікавить дослідника (Вальчук і Матохнюк, 

2014). Під «ефектом» у нашому дослідженні розуміємо досягнення 

курсантом задовільного рівня навченості 0,7 за виконання завдань із 

перевірки рівня володіння ІМ на рівні В2 (за В. П. Беспальком). Розгорнуту 

таблицю із результатами передексперименального зрізу всіх курсантів, за 

якою підраховувалась кількість курсантів, у яких спостерігається, і у яких не 

спостерігається ефект, представлено у Додатку Е. 

Зміст критерію кутового перетворення Фішера полягає в переведенні 

відсоткових часток у величини центрального кута. Більшій відсотковій частці 

буде відповідати більший кут, а меншій частці – менший кут. При збільшенні 

розбіжності між кутами та збільшенні чисельності вибірок, значення 

критерію зростає. Чим більшою є величина центрального кута, тим більш 

ймовірно, що відмінності достовірні (Сачанюк-Кавецька, 2018). 

Зазвичай при використанні критерію кутового перетворення Фішера 

висувають такі гіпотези: 

Н₀: Частка осіб, що мають досліджувану ознаку, у вибірці 1 не більша, 

ніж у вибірці 2; 

H₁: Частка осіб, що мають досліджувану ознаку, у вибірці 1 більша, ніж 

у вибірці 2. 

Оскільки критерій кутового перетворення Фішера передбачає 

зіставлення двох вибірок, для доведення близькості рівнів володіння ІМ у 

групах, які будуть навчатися за двома варіантами методики, доведемо 

поетапно близькість рівнів у групах ЕГ-1 та ЕГ-2. 

Сформулюємо дві гіпотези для аналізу результату зіставлення двох 

вибірок (курсанти групи ЕГ-1 – перша вибірка; курсанти груп ЕГ-2 – друга 

вибірка): 
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Н₀: Частка курсантів, із рівнем володіння ІМ, що відповідає коефіцієнту 

навченості ≥ 0,7 для вибірки 1 не більша, ніж для вибірки 2. 

H₁: Частка курсантів із рівнем володіння ІМ, що відповідає коефіцієнту 

навченості ≥ 0,7 для вибірки 1 більша, ніж для вибірки 2. 

Побудуємо таблицю, яка фактично є таблицею емпіричних частот за 

двома значеннями ознаки: «є ефект» – «немає ефекту». 

Таблиця 3.6 

Розрахунок критерію при зіставленні передекспериментальних 

показників вибірок ЕГ-1 та ЕГ-2 

Групи «Є ефект»: завдання 

виконано на рівні ≥ 0,7 

«Нема ефекту»: завдання 

виконано на рівні ≤ 0,7 

Суми 

Кількість 

курсантів 

% частка Кількість 

курсантів 

% частка 

ЕГ-1 8 (28,6 %) 20 (71,4 %) 28 

ЕГ-2 8 (29,6 %) 19 (70,4 %) 27 

Суми 16  39  55 

Умовні позначення до таблиці 3.6.: ЕГ – експериментальна група. 

За статистичною таблицею величини кута  для різних відсоткових 

часток (за Урбахом В. Ю.) (див. Додаток Л), визначимо величини , які 

відповідають кожній з груп. 

У нашому випадку: 

1 (28,6 %) = 1,129 

2 (29,6 %) = 1,151 

Далі обчислимо емпіричне значення *  користуючись формулою: 

21

21
21 )(*

nn

nn




   

де 1 – кут, що відповідає більшій відсотковій частці;  

2 – кут, що відповідає меншій відсотковій частці;  
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n1 – кількість спостережень у вибірці 1;  

n2 – кількість спостережень у вибірці 2. 

 У нашому випадку: 

 

Критичними значеннями φ*, прийнятими у психологічних науках 

рівням статистичної значимості, вважаються такі (де p – рівень значимості): 

 

 Н0 приймається, якщо  

φ*емп < φ*кр; Н1 приймається, якщо φ*емп > φ*кр. 

Отже, оскільки отримане значення * = 0,082 < φ*кр, то приймаємо 

гіпотезу Н0: частка курсантів, із рівнем володіння ІМ, що відповідає 

коефіцієнту навченості ≥ 0,7 для першої вибірки не більша, ніж для другої 

вибірки. 

Отже, ми довели, що рівні володіння ІМ у досліджуваних групах є 

близькими. Також аналітико-констатувальний етап дослідження та його 

результати дали підстави для проведення дослідно-експериментального 

етапу та продовження реалізації третього етапу методичного експерименту з 

метою перевірки ефективності та дієвості розробленої методики формування 

у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП.  

Далі наведемо таблицю 3.8, у якій представлені порівняльні дані, щодо 

приросту коефіцієнту навченості. 

Таблиця 3.7 

Середні показники навченості  

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 
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Проведемо аналіз отриманих даних методами математичної 

статистики. Для того, щоб довести ефективність представленої методики в 

цілому визначимо коефіцієнт кутового перетворення Фішера, а для 

доведення ефективності застосування методики змішаного навчання 

застосуємо критерій Стьюдента. 

З метою доведення ефективності методики змішаного навчання 

англомовного академічного письма, сформулюємо дві гіпотези: 

Н0: Частка курсантів, із рівнем сформованості АКАП, що відповідає 

коефіцієнту навченості ≥ 0,7 для вибірки 1 не більша, ніж для вибірки 2. 

Н1: Частка курсантів із рівнем сформованості АКАП, що відповідає 

коефіцієнту навченості ≥ 0,7 для вибірки 1 більша, ніж для вибірки 2. 

Вибіркою 1 в аналізі виступатимуть курсанти після проведення 

експерименту, а вибіркою 2 вважатимемо курсантів до проведення 

експерименту.  

Нижче подано таблицю емпіричних частот по значенням ознаки «є 

ефект» –  «немає ефекту» для двох вибірок. 

Таблиця 3.8. 

Розрахунок критерію при зіставленні передекспериментальних та 

післяекспериментальних показників вибірок ЕГ-1 та ЕГ-2 

Вибірка «Є ефект»: завдання 

виконано на рівні ≥ 0,7 

«Нема ефекту»: завдання 

виконано на рівні ≤ 0,7 

Суми 

Кількість 

курсантів 

% частка Кількість 

курсантів 

% частка 

Вибірка 1 

(після)  

39 (70,9%) 16 15 (29,1%) 55 

Вибірка 2 

(до) 

16 15 (29,1%) 39 (70,9%) 55 

Суми 55  55  110 

 

За таблицею величин кута  (див. Дотаток Л) визначимо величини 1 

та 2, які відповідають процентним часткам у кожній із вибірок. 
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φ1 (70,9%) = 2,002 

φ2 (29,1%) = 1,137 

Обчислимо емпіричне значення *  за вищенаведеною формулою: 

 

Критичними значеннями φ*, прийнятими у психологічних науках 

рівням статистичної значимості, вважаються такі: 

 

  

Н0 приймається, якщо φ*емп < φ*кр; Н1 приймається, якщо φ*емп > φ*кр. 

Зобразимо отримане значення φ* схематично на осі значущості (див. 

рис. 3.2.). Очевидно, що отримане емпіричне значення φ* знаходиться у зоні 

значущості. 

 

 

 

Рис. 3.2. Визначення критерію φ* для перевірки надійності отриманих 

результатів експериментального навчання 

Висновок: оскільки отримане значення * = 4,52 > φ*кр, то приймається 

гіпотеза Н1: частка курсантів із рівнем сформованості компетентності 

англомовному академічному письмі, що відповідає коефіцієнту навченості ≥ 

0,7 для вибірки 1 більша, ніж для вибірки 2, що підтверджує загальну 

ефективність експериментального навчання. 

Для порівняння ефективності різних варіантів моделей вправ (модель А 

передбачає виконання некомунікативних вправ аудиторно, а комунікативних 

– позааудиторно; у моделі Б вправи однакові для аудиторної та 










)01.0(31.2

)05.0(64.1
*

p

p
kp

Зона 

незначущості 

Зона 

значущості 

? 

1,64 
2,31 

φ*емп 

4,52 

 

 

φ

*0,05 

φ

*0,01 



190 

 

позааудиторної роботи) скористаємось t-критерієм Стьюдента, який 

спрямований на оцінку різниці середніх значень  та  двох вибірок Х та У 

(Климчук, 2009). Цей критерій може бути застосований для зіставлення 

середніх показників у різних за кількістю вибірках. Загальна формула 

розрахунку t-критерію Стьюдента виглядає таким чином: 

, де  

Для вибірок із різною кількістю спостережень n1 ≠ n2, цей вираз 

обчислюється за формулою: 

; 

Для порівняння середніх значень вибірок ЕГ-1 (модель А) та ЕГ-2 

(модель Б), позначимо: Х – вибірка групи ЕГ-1, У – вибірка групи ЕГ-4. 

Сформулюємо статистичні гіпотези: 

Н0: модель запропонованої методики А застосованої у групі ЕГ-1 

ефективнішою за модель Б; 

Н1: модель запропонованої методики А застосованої у групі ЕГ-1 не є 

ефективнішою за модель Б. 

Результати експерименту були представлені в таблиці (див. Дотаток К), 

зроблено деякі розрахунки. Середні значення у кожній вибірці будуть: 

 

 

Обчислимо різницю за абсолютно величиною між середніми 

значеннями: 

 

Обчислимо дисперсію за наведеною раніше формулою: 
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Тоді       

Число ступенів свободи k  40  15  2  53. 

За таблицею критичних значень коефіцієнта t – критерія Стьюдента 

(див. Додаток М) для даного числа ступенів (53) знаходимо: 

 

 

Tкр 

2 p ≤ 0,05 

2,66 p ≤ 0,01 

 

Будуємо вісь значущості: 

 

 

 

Рис. 3.3. Визначення t-критерію Стьюдента для перевірки надійності 

отриманих результатів експериментального навчання 

Висновок: Порівняння значень емпіричного та критичного критеріїв 

tемп < tкр (1,1 < 2,66) дає підстави для спростування гіпотези Н1 та прийняття 

гіпотези Но: середні коефіцієнти навченості за результатами 

післяекспериментальних зрізів у групі ЕГ-1 вищі, ніж у групі ЕГ-2, тобто 

варіант моделі А є ефективнішим за варіант моделі Б 

Таким чином, після застосування математичного апарату, ми виявили, 

що найефективнішим варіантом моделі навчання є модель А. Тобто, із 

достатнім ступенем вірогідності можна стверджувати, що курсанти 

досягають кращих результатів у навчанні англомовного академічного 

Зона 

незначущості 
Зона 
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письма, якщо сформувати процес навчання таким чином, щоб самостійне 

написання статей та анотацій припадало на самостійну роботу.  

 

3.3. Методичні рекомендації щодо формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі 

 

Апробація авторської методики формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП вимагає формулювання 

методичних рекомендацій щодо організації процесу навчання, а їх 

дотримання є запорукою успішного впровадження розробленої методики. 

При впровадженні авторської методики формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП рекомендуємо 

орієнтуватися на визначені нами цілі, а саме: продукувати самодостатні, 

цілісні, логічні та аргументовані тексти наукових жанрів. За 

«Загальноєвропейськими рекомендаціями», письмові роботи повинні бути 

виконані на рівні B2+ та С1 та відповідати стильовим, лінгвістичним, 

структурно-організаційним та змістово-смисловим особливостям визначених 

жанрів. Курсанти повинні навчитися здійснювати комунікативну діяльність в 

академічній сфері, представляти результати власних досліджень. Після 

завершення курсу, курсанти повинні продукувати тексти наукового стилю, 

що повністю відповідали б вимогам до письмових академічних робіт такого 

типу.  

Зміст навчання майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій академічного писемного мовлення вважаємо за доцільне 

визначати з позицій текстового, жанрового та процесуального підходів, які 

ми застосовуємо для формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП. 
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Саме тому курсанти повинні оволодіти низкою знань, щодо 

1) структурно-композиційної організації текстів наукового стилю (структура 

текстів, абзаців, логічна зв’язність смислових структур), 2) лінгвістичних 

особливостей (лексичних та граматичних), 3) стильових характеристик 

оформлення академічних текстів (оформлення джерел інформації, посилань, 

таблиць, графіків, тощо). Для отримання цих знань радимо застосовувати 

аналітичні вправи на читання/ аудіювання з наступним аналізом автентичних 

текстів, запозичені з наукових вісників технічного та військового напрямків, 

інтернет-видань військових технологічних журналів, щорічних ситуаційних 

звітів учасників країн НАТО та партнерів, тощо. Матеріали повинні містити 

нову та актуальну інформацію щодо новітніх інформаційних технологій у 

військовій сфері.  

Під час моделювання змісту навчання англомовного академічного 

письма рекомендовано враховувати низку труднощів, що можуть виникати 

на шляху курсанта до опанування англомовного академічного писемного 

мовлення, а саме лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні 

характеристики англомовних наукових текстів. Відповідно до зазначених 

характеристик, необхідно здійснювати ретельний добір лексичних, 

граматичних, стилістичних, паралінгвістичних одиниць, враховуючи вимоги 

до жанрів наукового стилю, зазначених у підрозділі 1.3. 

Задля реалізації авторської методики рекомендуємо застосовувати 

модель змішаного навчання, зокрема її ротаційний варіант (Station Rotation 

Model). У цій моделі задіяні три форми роботи – онлайн навчання, групове 

навчання та навчання під керівництвом викладача. Кожна з форм роботи є 

взаємозамінною, незалежною та може бути використана на будь-якому етапі 

навчання англомовного академічного писемного мовлення.  

Серед засобів ІКТ, які допомагають у реалізації етапу онлайн-навчання, 

радимо використовувати навчальні платформи на основі хмарних технологій, 

зокрема Google Classroom. Перевагами застосування платформи Google 
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Classroom є її адаптивність до потреб викладача та курсантів. Серед основних 

функцій вважаємо за доцільне використовувати функції доступності, 

організації та управління навчальним процесом за рахунок наявності 

календаря та нагадувань, можливість використання платформи для 

спілкування курсант-курсант, курсант-викладач (створення онлайн дискусій), 

можливість індивідуалізованого навчання (на розсуд викладача курсанти з 

різним рівнем вмінь у академічному письмі можуть отримувати різні 

завдання). 

Підсистему вправ рекомендуємо реалізовувати на основі жанрового, 

процесуального та текстового підходів, відповідно до яких переважна 

більшість вправ та завдань повинні мати умовно-комунікативний та 

комунікативний характер. Враховуючи лексичні, морфологічні, синтаксичні 

та стилістичні ознаки таких жанрів наукового тексту як наукова стаття та 

анотація, вправи повинні мати на меті моделювання коректних та логічних 

писемних висловлювань, що відповідають рівню сформованості у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій компетентності у 

англомовному писемному мовленні.  

При організації навчання необхідно дотримуватися таких принципів 

навчання як: зв’язок навчальних матеріалів з майбутньою професійною 

діяльністю курсантів (передбачає застосування автентичних матеріалів з 

професійної тематики з метою поглиблення професійних знань та 

удосконалення лексичних навичок), принцип комунікативної спрямованості 

вправ (змодельовані викладачем інструкції до вправ стимулюють курсантів 

до комунікативно-вмотивованого мовлення, коли іншомовний матеріал 

засвоюється свідомо), принцип інтерактивності вправ (слугує розвитку вмінь 

працювати у команді), принцип інтегрованого розвитку умінь написання 

тексту та його аналізу, редагування та коригування (завдання, що мають на 

меті написання та редагування письмового тексту радимо застосовувати на 

рецептивно-репродуктивному етапі навчання у формі самоперевірки та 
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взаємонавчання). Зазначені вище принципи навчання стосуються 

безпосередньо розробки підсистеми вправ для формування у майбутніх 

військових фахівців з інформаційних технологій АКАП. Наступна категорія 

принципів відповідає за організацію процесу навчання. У нашому випадку 

радимо використовувати хмарний сервіс Google Classroom. Так, до другої 

категорії входять: принцип доступності навчальних матеріалів (Google 

Classroom дає можливість цілодобового доступу до матеріалів та завдань на 

основі стаціонарного комп’ютеру чи додатку для мобільного телефону), 

інтегрованої організації навчального часу (втілення принципу відбувається за 

рахунок розподілення навчального часу за видами діяльності – онлайн та 

групове навчання, робота з викладачем у складі групи, індивідуальна 

консультація з викладачем), активізації пізнавальної діяльності курсантів та 

взаємонавчання (у ході навчання радимо організовувати курсантів у 

негомогенні групи, що сприяє обміну знаннями та вміннями, дозволяє 

курсантам активно ділитись досвідом та доповнювати один одного під час 

виконання завдань). 

Перед початком експериментального навчання слід приділити увагу 

поясненню стратегії роботи за ротаційною моделлю змішаного навчання. Це 

значною мірою спростить організаційний компонент і у подальшому надасть 

курсантам більшої автономності. Отже, ми пропонуємо виділити 1 

академічну годину на підготовче заняття, де курсанти зареєструються у 

хмарному сервісі Google Classroom та ознайомляться з особливостями 

користування. Важливо також пояснити курсантам, що таке автономність 

навчання та яким чином вона буде присутньою у процесі їхнього навчання. 

Таким чином, це заняття слугуватиме підготовчим, що певною мірою 

стосується психологічного комфорту курсантів під час застосування нової 

методики навчання.  
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У ході нашого дисертаційного дослідження, було виділено три етапи 

навчання англомовного академічного мовлення. Кожному етапу, у свою 

чергу, притаманний певний набір вправ згідно з метою цього етапу.  

На рецептивному етапі варто приділити увагу самостійній роботі 

курсантів. Вона полягає у читанні англомовної літератури, зокрема фахових 

журналів та наукових статей з предметної галузі з метою добору необхідної 

фахової інформації, яка складатиме предмет писемного мовлення. Окрім 

реалізації предметного компоненту АКАП, ознайомлення з науковими 

текстами готують курсантів до подальшого свідомого виконання вправ на 

визначення структурно-стилістичних, жанрових особливостей англомовних 

наукових текстів. На ознайомлення з текстами зразками пропонуємо 

виділити три академічні години. Слід враховувати той факт, що опрацювання 

наукових текстів під час самостійної роботи, на рецептивному етапі вимагає 

детального обговорення результатів роботи у парах з подальшою перевіркою 

та обговоренням з викладачем. Можливе застосування листків 

самоперевірки, а також взаємоперевірка засвоєння знань. 

На другому етапі, рецептивно-репродуктивному, значну увагу варто 

приділяти лексичним та граматичним навичкам письма. Спираючись на 

попередній етап навчання, курсанти вже ознайомлені з граматичними 

особливостями, тобто значною мірою усвідомлюють особливості 

застосування часових форм та інших граматичних конструкцій, притаманних 

текстам наукового стилю. Засвоєння граматичних явищ повинно проходити у 

два етапи: 1) підстановка коректних граматичних форм (некомунікативні, 

непродуктивні вправи), 2) самостійне продукування речень з урахуванням 

свідомого вибору граматичної конструкції (комунікативні, продуктивні 

вправи). Окремо варто згадати про вправи на формування орфографічних та 

пунктуаційних навичок.  

Лексичні особливості академічних текстів включають передусім 

академічну лексику. Ознайомлення з нею радимо частково проводити на 
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рецептивному етапі, поступово звертаючи увагу на тонкощі використання 

певних лексичних конструкцій, що мають за комунікативну мету 

представлення матеріалів дослідження, узагальнення результатів, виклад 

матеріалу, тощо. Спираючись на загальний рівень групи, можливим є 

узагальнення опрацьованої інформації та подачі лексичних одиниць у вигляді 

списку з урахуванням їх комунікативної мети. Загалом, вважаємо, що варто 

поєднувати граматичні та лексичні вправи для формування нерозривного 

сприйняття тексту. 

Ще одним типом вправ є вправи на розширення речень. У ході 

опитування було визначено, що однією зі складностей під час написання 

текстів є формування поширених речень. Тому, задля усунення цієї проблеми 

на рецептивно-репродуктивному етапі ми радимо застосовувати вправи, 

спрямовані на розширення інформації. При цьому, доречним є застосування 

опор у вигляді допоміжних слів на задану тематику. Такі вправи можна 

поєднувати із умовно-комунікативними, рецептивними або комунікативними 

продуктивними вправами для навчання аргументації та структурування 

смислових структур наукових текстів.  

На завершальному етапі відбувається власне самостійне написання 

академічного тексту курсантами. Для виконання цього завдання пропонуємо 

об’єднати курсантів у групи з максимальною кількістю 4 особи. Кожен 

учасник групи займатиметься написанням окремої складової частини 

наукової статті, в той час як функції редагування та коригування 

виконуватимуть всі учасники. Це відбуватиметься за рахунок 

взаємоперевірки як з опорою на листки самоперевірки, так і без них.  

Таким чином, поетапна реалізація створеної нами методики навчання 

майбутніх майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій, 

відображена у розробленій моделі навчального процесу, спрямованого на 

формування компетентності в АКАП, разом із запропонованими 
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методичними рекомендаціями забезпечить сформованість зазначених вище 

вмінь. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі визначено критерії та параметри оцінювання сформованості 

умінь написання академічних текстів у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій, описано процедуру підготовки і проведення 

експерименту, інтерпретовано результати експерименту, укладено методичні 

рекомендації щодо формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП з використанням хмарного сервісу Google 

Classroom.  

Спираючись на вже наявні наукові дослідження із оцінювання 

письмових робіт, нами було уточнено та укладено критерії оцінювання 

англомовних наукових письмових робіт. Так, ми виділили чотири критерії за 

якими необхідно здійснювати оцінювання, а саме: 1) дотримання наукового 

стилю (до якої відносимо коректне оформлення джерел інформації, посилань 

по тексту, рисунків, таблиць, тощо); 2) лінгвістична відповідність (що 

включає інформаційну насиченість, адекватність та логічність викладу 

думок); 3) структурно-організаційна відповідність (правильне розташування 

композиційних частин тексту, логічна організація абзаців, логічна зв’язність 

смислових структур тексту); 4) змістово-смислова наповненість (адекватність 

і коректність вживання як лексичних, так і граматичних конструкцій).  

Визначення ефективності розробленої методики формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій АКАП вимагало 

проведення експериментального навчання, що передбачало підготовку, 

організацію й проведення методичного експерименту, який за своїм 

характером є навчальним, природним, відкритим та вертикально-

горизонтальним. Мета методичного експерименту полягала в перевірці 
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сформульованої гіпотези дослідження за допомогою проведення 

експериментального навчання за розробленою методикою зі курсантами 

експериментальних груп – ЕГ-1 (28 осіб), ЕГ-2 (27 осіб).  

Визначення рівня сформованості у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП здійснювалось за допомогою підрахунку 

«коефіцієнта навченості» за формулою В. П. Беспалька, де k = S / N, де де k – 

коефіцієнт навченості; S – сумарна кількість набраних балів за всіма 

критеріями; N – максимальна кількість балів за всіма критеріями, яка в 

нашому випадку дорівнює 100. Виконання завдань вважалося достатнім, 

якщо коефіцієнт k складав не менше 0,7 (або 70%). Результати 

передекспериментального зрізу дали змогу констатувати, що майбутні 

військові фахівці з інформаційних технологій, характеризуються загалом 

низьким, але відносно однаковим вихідним рівнем володіння ІМ. За 

отриманими результатами середній коефіцієнт навченості дорівнював 0,64. 

Результати по групам складали: ЕГ-1 – 0,63, ЕГ-2 – 0,65.  

Згідно з результатами післяекспериментального зрізу в усіх ЕГ 

перевищив показник 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. 

Результати експериментального навчання та аналіз методичної 

літератури дали змогу сформулювати методичні рекомендації щодо 

ефективнішої реалізації методики формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП.  

Основні положення розділу відображено в публікаціях: (Дзіман, 2019а, 

2019b).
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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 АКАП 

підтвердив необхідність розробки методики навчання для формування 

відповідної компетентності.  

Спираючись на сучасні наукові дослідження концепції та положення 

щодо мовної підготовки майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій, було досліджено поняття АКАП, вивчено психологічні 

передумови формування англомовної компетентності в академічному письмі, 

особливості використання моделі змішаного навчання із застосуванням 

хмарного сервісу Google Classroom для створення ефективної моделі 

формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій 

АКАП. 

2. Основною причиною продукування письмових текстів є бажання 

мовця висловити свою точку зору, уточнити або поділитись інформацією. 

Процес породження письмового повідомлення складається з декількох 

етапів: 1) мотиваційний, 2) смислово-формувальний, 3) етап лінгвістичного 

оформлення висловлювання та 4) власне мовлення. Ознакою формування 

висловлювання на автономному етапі є свідомий добір засобів вираження. 

Формування у майбутніх військових фахівців інформаційних технологій 

АКАП здійснюється на основі жанрового, текстового та процесуального  

підходів, які реалізуються за допомогою загальнодидактичних (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 методичних 
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(принципи доступності навчальних матеріалів, інтегрованої організації 

навчального часу, активізації пізнавальної діяльності курсантів та 

взаємонавчання) принципів навчання.  

3. Ключову мету формування у майбутніх військових фахівців з 

інформаційних технологій АКАП полягає у формуванні умінь вільно 

продукувати адекватні, логічні, структурно правильні тексти наукових 

жанрів, що відповідають визначеній комунікативній меті та ряду основних. 

Складниками предметного аспекту є теми, сфери спілкування, ситуації 

спілкування, тексти та мовний матеріал. В той час як для процесуального 

аспекту: мовленнєві навички та вміння у читанні та написанні англомовних 

академічних текстів, вправи для розвитку цих навичок та відповідні знання; 

навички та вміння оперувати лінгвосоціокультурним матеріалом; навички 

оперування мовним матеріалом (лексичні та граматичні), вміння оперувати 

навчальними стратегіями. 

4. Застосування моделі змішаного навчання академічного письма є 

доцільним із залученням хмарного сервісу Google Classroom, зокрема 

ротаційної моделі, яка налічує три режими роботи: груповий, індивідуальний 

із застосуванням засобів ІКТ та консультативний за участі викладача. 

Застосування ротаційної моделі покращує контроль за рахунок формування 

невеликих робочих груп, активізувати проактивні навички курсантів та 

уможливити надання індивідуальних консультацій викладачем кожному 

курсанту. Для реалізації онлайн навчання, серед наявних засобів ІКТ обрано 

хмарне середовище Google Classroom та сформовано функціональну модель 

хмарного середовища, яка складається з таких компонентів: 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) менторінг та 

колаборативне навчання. 
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Для більшої ефективності навчання академічного письма, окрім Google 

Classroom, застосовуємо й інші сервіси: Google Docs – для групового 

написання текстів онлайн, презентації – для узагальнення інформації та 

планування статті, Google Drive – для зберігання та обміну інформації, 

Google Form – для проведення поточного контролю та оцінювання засвоєних 

курсантами знань. 

5. 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.  

6. Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій компетентності в англомовному академічному письмі необхідно 

здійснювати у три етапи і за допомогою відповідної підсистеми вправ та 

завдань. І етап – рецептивний (підетапи генерування ідей, моделювання та 

аналізу та організації ідей. 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; 
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комунікативні рецептивні вправи з опорою на тематичні питання 

дискусійного характеру. Підетап аналізу текстів та їх моделювання 

присвячено ознайомленню з текстами-зразками та науковим стилем, основна 

увага приділяється структурно-стилістичній організації тексту та загальному 

визначенню регістру тексту. Тут переважають 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 використовуються 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. 

ІІ етап – рецептивно-репродуктивний (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). 

ІІІ етап – продуктивний. Вправи для цього етапу визначаємо 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. 
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7. Експеримент, що мав на меті експериментально перевірити 

ефективність авторської методики формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП, проводився у межах навчальної 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», що охоплює 20 

годин аудиторних занять та 5 годин на самостійну роботу. У процесі 

експерименту доведено гіпотезу: досягти високого рівня сформованості у 

майбутніх військових фахівців з 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. 

Результати передекспериментального зрізу підтвердили, що майбутні 

військові фахівці з інформаційних технологій, які брали участь у 

експериментальному навчанні, мали достатньо низький, але відносно 

однаковий вихідний рівень володіння ІМ, що дорівнює 0,64. Результат 

післяекспериментального зрізу в усіх ЕГ перевищив показник 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. 

Було доведено, що ефективнішим варіантом моделі навчання є 

модель А, де самостійне написання статей та анотацій припадає на 

самостійну роботу.  

8. До основних критеріїв оцінювання англомовних академічних текстів 

належать: 1) дотримання наукового стилю відповідає за узгодженість стилю 
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викладу з комунікативним завданням та мовленнєвою ситуацією, 

використання широкого спектра стилістичних засобів, що притаманні 

академічному висловлюванню, та розуміння читачем логіки академічного 

висловлювання; 2) змістово-смислова наповненість академічного 

висловлювання забезпечує достатність інформаційної насиченості змісту, 

використання релевантної інформації, чіткість і логічність викладення думок; 

3) структурно-організаційна відповідність передбачає логічність 

розташування абзаців і підпорядкованість структури головній ідеї; 

4) лінгвістична відповідність характеризує вміння адекватного лексичного, 

синтаксичного й орфографічного оформлення академічного висловлювання: 

коректність вживання лексичних одиниць, граматичних і пунктуаційних 

засобів. 

У ході методичного експерименту та аналізу й інтерпретації його 

результатів підтвердилася гіпотеза дослідження. Достовірність результатів 

експерименту була доведена за допомогою методів статистичної перевірки t-

критерієм Стьюдента та кутовим перетворенням Фішера. 

Результати експериментального навчання, а також аналіз методичної 

літератури дали змогу сформулювати методичні рекомендації щодо 

ефективнішої реалізації методики формування у майбутніх військових 

фахівців з інформаційних технологій АКАП. 
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ДОДАТКИ 

Додаток A 

 

Анкета для майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій 

 

Шановні студенти! 

Просимо Вас взяти участь в опитуванні відносно стану навчання 

англомовного академічного письма (зокрема, написання наукових статей) у 

закладах вищої освіти. Ваші відповіді дозволять визначити основні труднощі, 

що виникають під час англомовної писемної фахової комунікації; 

допоможуть результативно та ефективно організувати навчальних процес та 

вдосконалити методику викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. 

 

1. Визначте рівень важливості вміння писати наукові статті англійською 

мовою: 

a) дуже важливо 

b) важливо 

c) не важливо 

 

2. Тексти яких жанрів наукового стилю Ви пишете частіше? 

a) рецензія 

b) анотація 

c) стаття 

d) наукова доповідь 

 

3. Як Ви оцінюєте свої вміння у написанні наукових статей англійською 

мовою? 

a) цілком задоволений (-а) 

b) маю деякі труднощі 

c) незадоволений (-а), маю значні труднощі 

 

4. Чи знаєте ви жанрові особливості написання наукових статей англійською 

мовою? 

a) так 

b) частково 

c) ні  

 

5. Які труднощі виникають у Вас під час написання наукових статей 

англійською мовою? 

a) граматичні 
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b) лексичні 

c) композиційно-структурні 

d) інші (ваш варінт) 

________________________________________________ 

 

6. Як ви вважаєте, створені вами матеріали відповідають практично всім 

вимогам які висуваються до текстів такого наукового стилю? 

a) так 

b) частково 

c) рі 

 

7. Який відсоток часу на занятті з іноземної мови приділяється навчанню 

написання наукових статей англійською мовою? 

a) 10% 

b) 25% 

c) 50% 

 

8. Чи достатня кількість завдань у підручниках з англійської мови, за якими 

Ви навчаєтесь, які спрямовані на формування навичок англомовного 

академічного письма у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій? 

a) багато завдань 

b) недостатньо завдань 

c) важко відповісти 

 

 

9. Якими допоміжними ресурсами Ви користуєтесь під час написання 

наукових статей англійською мовою (кілька варіантів)? 

a) посібники 

b) онлайн навчальні матеріали 

c) OWL (on-line writing library) 

d) відкриті навчальні платформи (Coursera, FutureLearn та інші) 

 

 

10. Чи важливо для вас мати доступ до узагальненої бази, що включає 

максимально повну інформацію щодо написання наукових статей 

англійською мовою? 

a) дуже важливо 

b) важливо 

c) не важливо 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Б 

 

Анкета для викладачів англійської мови 

Шановні колеги! 

 

Просимо Вас взяти участь в опитуванні відносно стану навчання 

англомовного академічного письма англійською мовою (зокрема, написання 

наукових статей) у закладах вищої освіти. Отриману інформацію буде 

використано лише в науковому дослідженні на тему «Формування у 

майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної 

компетентності в академічному письмі». 

 

1. Визначте рівень важливості вміння писати наукові статті англійською 

мовою майбутніми військовими фахівцями з інформаційних технологій: 

a) дуже важливо 

b) важливо 

c) не важливо – все з малої літери 

 

2. Тексти яких жанрів наукового стилю Ви розглядаєте під час навчання 

англомовного академічного письма? 

a) рецензія 

b) анотація 

c) стаття 

d) наукова доповідь 

 

3. Як Ви оцінюєте вміння студентів у написанні наукових статей англійською 

мовою? 

a) цілком задоволений (-а) 

b) студенти мають деякі труднощі 

c) незадоволений (-а), студенти мають значні труднощі 

 

4. Чи орієнтуються студенти у жанрових особливостях написання наукових 

статей англійською мовою? 

a) так 

b) частково 

c) ні  

 

5. Які труднощі виникають у студентів під час написання наукових статей 

англійською мовою? 

a) граматичні 

b) лексичні 

c) композиційно-структурні 

d) інші (ваш варінт) 

________________________________________________ 
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6. Як ви вважаєте, створені студентами матеріали відповідають практично 

всім вимогам які висуваються до текстів такого наукового стилю? 

a) так 

b) частково 

c) ні 

 

7. Який відсоток часу на занятті з іноземної мови Ви приділяється навчанню 

написання наукових статей англійською мовою? 

a) 10% 

b) 25% 

c) 50% 

 

8. Чи достатня у підручниках з англійської мови, за якими Ви навчаєте, 

кількість завдань, які спрямовані на формування навичок англомовного 

академічного письма у майбутніх військових фахівців з інформаційних 

технологій? 

a) багато завдань 

b) недостатньо завдань 

c) важко відповісти 

 

 

9. Якими допоміжними ресурсами Ви користуєтесь під час навчання 

студентів написання наукових статей англійською мовою (кілька варіантів)? 

a) посібники 

b) онлайн навчальні матеріали 

c) OWL (on-line writing library) 

d) відкриті навчальні платформи (Coursera, FutureLearn та інші) 

 

 

10. Чи важливо для вас мати доступ до узагальненої бази, що включає 

максимально повну інформацію щодо написання наукових статей 

англійською мовою? 

a) дуже важливо 

b) важливо 

c) не важливо 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В 

 

Анкета для військових фахівців з інформаційних технологій 

 

Шановні фахівці! 

Просимо Вас взяти участь в опитуванні відносно використання 

англомовного академічного письма англійською мовою (зокрема, написання 

наукових статей). Ваші відповіді дозволять визначити основні труднощі, що 

виникають під час англомовної писемної фахової комунікації; допоможуть 

результативно та ефективно організувати навчальних процес та вдосконалити 

методику викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. 

 

1. Визначте рівень важливості вміння писати наукові статті англійською 

мовою: 

a) дуже важливо 

b) важливо 

c) не важливо 

 

2. Тексти яких жанрів наукового стилю Ви пишете частіше? 

a) рецензія 

b) анотація 

c) стаття 

d) наукова доповідь 

 

3. Як Ви оцінюєте свої вміння у написанні наукових статей англійською 

мовою? 

a) цілком задоволений (-а) 

b) маю деякі труднощі 

c) незадоволений (-а), маю значні труднощі 

 

4. Чи знаєте ви жанрові особливості написання наукових статей англійською 

мовою? 

a) так 

b) частково 

c) ні  
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5. Які труднощі виникають у Вас під час написання наукових статей 

англійською мовою? 

a) граматичні 

b) лексичні 

c) композиційно-структурні 

d) інші (ваш варінт) 

________________________________________________ 

 

6. Як ви вважаєте, створені вами матеріали відповідають практично всім 

вимогам які висуваються до текстів такого наукового стилю? 

d) так 

e) частково 

f) ні 

 

7. Якими допоміжними ресурсами Ви користуєтесь під час написання 

наукових статей англійською мовою (кілька варіантів)? 

e) посібники 

f) онлайн навчальні матеріали 

g) OWL (on-line writing library) 

h) відкриті навчальні платформи (Coursera, FutureLearn та інші) 

 

 

8. Чи важливо для вас мати доступ до узагальненої бази, що включає 

максимально повну інформацію щодо написання наукових статей 

англійською мовою? 

d) дуже важливо 

e) важливо 

f) не важливо 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Г 

Зразок навчальних матеріалів заняття для курсантів V курсу 

військових ЗВО (наукова стаття №1) 
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Додаток Д 

Зразок навчальних матеріалів заняття для курсантів V курсу ВВНЗ (наукова стаття № 2) 
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Додаток Е 

Результати передекспериментального зрізу 

 

№ ПІБ Читання Лексико-

граматичний 

тест 

Письмо Заг. 

бал 

Сер. 

коеф. 

 

ЕГ-1  

1. Войц-й В. 7 6 11 12 35 71 0,71 

2. Гри-ко Б. 4 6 9 11 20 50 0,5 

3. Сні-р М. 9 7 13 10 32 71 0,71 

4. Оме-к А. 6 7 14 12 37 76 0,76 

5. Сер-а Ю. 5 7 10 11 31 64 0,64 

6. Фін-к В. 8 6 12 9 34 69 0,69 

7. Шел-ко Є. 9 7 11 8 12 47 0,47 

8. Яким-о Ю. 4 5 9 10 28 56 0,56 

9. Коп-ва О. 5 6 14 12 19 56 0,56 

10. Дід-ко А. 6 5 13 12 36 72 0,72 

11. Гон-рь В. 9 7 15 13 20 64 0,64 

12. Сі-к О. 2 4 7 9 42 64 0,64 

13. Біл-с Д. 10 8 14 11 39 82 0,82 

14 Су-ко О.  6 5 2 10 24 57 0,57 

15. Шп-к К. 7 8 14 11 34 74 0,74 

16. Коз-в М. 9 4 11 9 13 46 0,46 

17. Тим-ко Я. 5 6 10 8 20 49 0,49 

18. Кос-в В. 3 7 9 12 36 67 0,67 

19. Піс-й С. 8 8 14 11 34 75 0,75 

20. Ніж-й А. 6 9 10 10 22 57 0,57 

21. Абду-в А. 7 4 11 12 33 67 0,67 
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22. Куз-в В. 7 6 14 9 32 68 0,68 

23. Ков-ко В. 8 7 12 10 21 58 0,58 

24. Стор-ко К. 6 8 9 11 29 63 0,63 

25. Згур-й О. 5 9 8 10 15 47 0,47 

26. Петр-ко І. 9 7 11 10 27 64 0,64 

27. Зай-й А. 6 6 10 12 23 57 0,57 

28. Зай-в А. 7 7 15 11 34 74 0,74 

СКН  0,63 

ЕГ-2 

29. Алек-в В. 6 9 12 14 20 61 0,61 

30. Бур-ко О. 5 5 9 7 39 65 0,65 

31. Дз-х О. 8 6 13 11 37 75 0,75 

32. Кор-н І. 8 10 10 13 22 63 0,63 

33. Па-й А. 6 7 9 12 38 72 0,72 

34. Прох-й А. 9 9 13 10 13 54 0,54 

35. Про-ко В. 7 5 9 9 19 49 0,49 

36. Сок-в О. 8 6 10 12 38 74 0,74 

37. Фо-н А. 6 8 11 9 24 58 0,58 

38. Хода-й О. 5 8 10 12 35 70 0,70 

39. Чере-к Г. 8 7 13 11 29 68 0,68 

40. Яр-ш В. 6 6 10 9 39 70 0,70 

41. Борис-й В. 9 7 11 12 24 63 0,63 

42. Васи-й Р. 4 6 8 10 30 58 0,58 

43. В-ха А. 5 7 12 11 35 70 0,70 

44. Го-б О. 7 5 8 10 13 43 0,43 

45. Грат-й І. 6 8 12 9 20 55 0,55 

46. Довг-й І. 9 6 14 13 24 66 0,66 
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47. Зін-ко К. 7 4 10 11 31 63 0,63 

48. Кар-ша А. 9 5 13 9 33 69 0,69 

49. Криш-й А. 8 6 13 8 37 72 0,72 

50. Лип-ко П. 6 7 9 7 39 68 0,68 

51. Подч-й І. 5 8 10 12 39 74 0,74 

52. Пус-т Б. 9 7 12 14 24 66 0,66 

53. Стре-в В. 3 8 13 11 34 69 0,69 

54. Стриг-в В. 6 9 11 10 30 66 0,66 

55. Чу-к А. 8 6 9 6 36 65 0,65 

СКН  0,65 

 Середня 

кількість 

балів за 

видами 

діяльності 

6,65 6,67 11,2 10,5 28,8 63,84 0,64 
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Додаток Ж 

Результати передекспирементального зрізу (письмова частина) 

№ ПІБ Критерії  Загал. 

бал 

Сер. 

бал 

СКН 

 1* 2 3 4 5 

1. Войц-й В. 7 8 6 6 8 35 70 0,70 

2. Гри-ко Б. 2 4 3 6 5 20 40 0,40 

3. Сні-р М. 5 9 5 8 5 32 64 0,64 

4. Оме-к А. 7 5 8 9 8 37 74 0,74 

5. Сер-а Ю. 5 3 6 8 9 31 62 0,62 

6. Фін-к В. 7 8 7 6 6 34 68 0,68 

7. Шел-ко Є. 2 4 2 3 1 12 24 0,24 

8. Яким-о Ю. 6 5 5 7 5 28 56 0,56 

9. Коп-ва О. 5 4 5 3 2 19 38 0,38 

10. Дід-ко А. 7 6 6 9 8 36 72 0,72 

11. Гон-рь В. 3 5 3 6 3 20 40 0,40 

12. Сі-к О. 8 7 9 6 9 42 84 0,84 

13. Біл-с Д. 8 9 8 8 6 39 78 0,78 

14. Су-ко О.  4 6 5 4 5 24 48 0,48 

15. Шп-к К. 5 8 6 9 6 34 68 0,68 

16. Коз-в М. 2 3 4 2 2 13 26 0,26 

17. Тим-ко Я. 4 6 3 3 4 20 40 0,40 

18. Кос-в В. 7 6 6 9 7 36 72 0,72 

19. Піс-й С. 7 7 5 6 8 34 68 0,68 

20. Ніж-й А. 3 4 4 5 6 22 44 0,44 

21. Абду-в А. 5 8 5 8 7 33 66 0,66 

22. Куз-в В. 6 5 6 7 8 32 64 0,64 

23. Ков-ко В. 4 3 6 5 3 21 42 0,42 

24. Стор-ко К. 6 7 5 5 6 29 58 0,58 
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25. Згур-й О. 3 3 4 3 2 15 30 0,30 

26. Петр-ко І. 5 7 5 6 4 27 54 0,54 

27. Зай-й А. 5 5 6 4 3 23 46 0,46 

28. Зай-в А. 6 5 6 8 9 34 68 0,68 

29. Алек-в В. 3 5 5 4 3 20 40 0,40 

30. Бур-ко О. 8 8 9 6 8 39 78 0,78 

31. Дз-х О. 8 9 8 6 6 37 74 0,74 

32. Кор-н І. 4 4 5 4 5 22 44 0,44 

33. Па-й А. 7 8 6 9 8 38 76 0,76 

34. Прох-й А. 2 3 4 2 2 13 26 0,26 

35. Про-ко В. 4 5 3 4 3 19 38 0,38 

36. Сок-в О. 7 7 9 8 7 38 76 0,76 

37. Фо-т А. 5 6 4 5 4 24 48 0,48 

38. Хода-й О. 8 7 7 6 7 35 70 0,70 

39. Чере-к Г. 6 7 5 5 6 29 58 0,58 

40. Яр-ш В. 9 8 8 8 6 39 78 0,78 

41. Борис-й 5 5 4 6 4 24 48 0,48 

42. Васи-й Р. 6 7 6 6 5 30 60 0,60 

43. В-ха А. 7 8 7 7 6 35 70 0,70 

44. Го-б О. 3 2 3 3 2 13 26 0,26 

45. Грат-й І. 4 3 4 5 3 20 40 0,40 

46. Довг-й І. 5 5 6 4 4 24 48 0,48 

47. Зін-ко К. 7 6 7 6 5 31 62 0,62 

48. Кар-ша А. 8 7 6 6 6 33 66 0,66 

49. Криш-й А. 7 8 7 7 6 37 74 0,74 

50. Лип-ко П. 8 8 9 7 7 39 78 0,78 

51. Подч-й І. 9 7 8 8 7 39 78 0,78 
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52. Пус-т Б. 5 4 6 5 4 24 48 0,48 

53. Стре-в В. 7 8 7 7 5 34 68 0,68 

54. Стриг-в В. 6 7 6 5 6 30 60 0,60 

55. Чу-к А. 8 7 7 6 6 36 72 0,72 

 СКН за 

кр-ми 

5,64 5,98 5,72 5,89 5,38 28,8 57,6 0,58 

 

* номер критерію оцінювання 

1 – Інформаційна насиченість – 10 балів 

2 – Адекватність і логічність викладу думок – 10  

3 – Логічна зв’язність смислових структур – 10  

4 –  Адекватність і коректність вживання лексичних одиниць – 10 

5 – Адекватність і коректність вживання граматичних одиниць – 10 
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Додаток К 

Результати післяекспериментального зрізу 

 

№ ПІБ Критерії Середній 

бал 

СКН 

Дотримання 

наукового стилю 

Змістово-смислова 

наповненість 

Структурно-

організаційна 

відповідність 

Лінгвістична 

відповідність 

1* 

max = 5 

2 

max = 5 

3 

max = 10 

4 

max = 10 

5 

max 

= 10 

6 

max 

= 10 

7 

max 

= 10 

8 

max 

= 10 

9 

max 

= 10 

10 

max 

= 10 

ЕГ-1 

1. Войц-й В. 4 4 7 6 8 7 8 7 6 7 64 0,71 

2. Гри-ко Б. 3 3 6 6 7 5 6 5 5 6 52 0,57 

3. Сні-р М. 5 4 7 8 8 7 8 8 7 8 70 0,77 

4. Оме-к А. 4 5 8 9 8 9 9 8 8 10 78 0,86 

5. Сер-а Ю. 4 3 7 6 9 7 7 6 6 7 62 0,68 

6. Фін-к В. 5 4 8 7 8 7 8 8 8 9 72 0,80 

7. Шел-ко Є. 4 3 6 6 7 6 6 5 5 6 54 0,60 

8. Яким-о Ю. 3 3 7 6 6 5 6 6 5 7 54 0,60 
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9. Коп-ва О. 4 3 6 5 6 7 6 5 5 6 53 0,58 

10. Дід-ко А. 5 5 8 7 8 9 8 9 8 10 77 0,85 

11. Гон-рь В. 4 5 7 7 7 8 7 8 7 9 69 0,76 

12. Сі-к О. 5 4 6 7 7 7 8 7 7 8 66 0,73 

13. Біл-с Д. 5 5 10 9 10 9 9 9 8 9 83 0,92 

14. Су-ко О.  4 4 8 7 9 7 7 7 6 7 66 0,73 

15. Шп-к К. 4 5 10 8 10 8 9 8 7 8 77 0,85 

16. Коз-в М. 3 4 7 6 6 5 6 6 5 6 54 0,60 

17. Тим-ко Я. 3 3 6 6 6 6 5 6 6 6 53 0,58 

18. Кос-в В. 4 5 7 8 7 8 8 8 7 7 69 0,76 

19. Піс-й С. 5 4 10 8 9 9 9 8 8 8 78 0,86 

20. Ніж-й А. 3 4 7 6 8 6 6 6 5 6 57 0,63 

21. Абду-в А. 4 5 8 8 8 7 7 9 7 7 70 0,77 

22. Куз-в В. 4 4 7 7 8 8 8 8 6 7 67 0,74 

23. Ков-ко В. 4 3 7 6 7 6 6 7 7 7 60 0,66 

24. Стор-ко К. 4 4 6 7 7 7 8 8 7 8 66 0,73 

25. Згур-й О. 3 3 5 6 7 6 6 6 5 6 53 0,58 
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26. Петр-ко І. 4 4 7 6 8 6 7 7 6 7 62 0,68 

27. Зай-й А. 3 4 6 6 7 7 6 6 6 7 58 0,64 

28. Зай-в А. 4 5 7 7 9 7 7 8 7 8 69 0,76 

СКН  0,71 

ЕГ-2 

29. Алек-в В. 4 4 7 7 8 7 7 7 6 7 64 0,71 

30. Бур-ко О. 4 4 8 7 7 9 8 6 7 7 67 0,74 

31. Дз-х О. 5 5 9 7 10 8 10 8 8 9 79 0,87 

32. Кор-н І. 4 5 8 8 7 8 8 8 6 8 70 0,77 

33. Па-й А. 5 5 9 8 8 9 8 8 7 9 76 0,84 

34. Прох-й А. 4 4 8 7 7 8 8 8 6 8 68 0,75 

35. Про-ко В. 4 4 7 6 7 7 6 7 7 7 62 0,68 

36. Сок-в О. 5 4 9 8 8 10 8 8 7 9 76 0,84 

37. Фо-т А. 4 5 8 8 7 8 7 7 5 7 66 0,73 

38. Хода-й О. 5 5 7 7 10 7 9 8 7 8 73 0,81 

39. Чере-к Г. 4 5 8 9 9 9 8 7 8 9 76 0,84 
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40. Яр-ш В. 5 4 9 8 8 10 8 8 7 8 75 0,83 

41. Борис-й 4 5 8 8 7 9 8 7 7 8 71 0,78 

42. Васи-й Р. 4 4 8 7 7 9 7 7 6 7 66 0,73 

43. В-ха А. 5 5 9 7 8 10 9 9 8 9 79 0,87 

44. Го-б О. 4 4 7 6 6 8 8 7 6 6 62 0,68 

45. Грат-й І. 4 3 7 7 6 7 7 7 5 7 60 0,66 

46. Довг-й І. 4 4 8 6 6 9 7 7 6 7 64 0,71 

47. Зін-ко К. 4 5 7 7 9 6 7 7 7 7 66 0,73 

48. Кар-ша А. 4 4 8 8 7 7 7 7 6 7 65 0,72 

49. Криш-й А. 5 5 9 9 8 10 8 9 8 9 80 0,88 

50. Лип-ко П. 5 4 8 8 7 9 9 8 7 9 74 0,82 

51. Подч-й І. 5 5 9 10 8 8 10 9 9 9 82 0,91 

52. Пус-т Б. 4 4 9 7 7 10 7 7 7 8 70 0,77 

53. Стре-в В. 3 4 8 8 7 8 9 8 7 9 71 0,78 

54. Стриг-в В. 4 5 8 9 8 10 7 7 7 8 73 0,81 

55. Чу-к А. 4 4 7 8 7 9 8 8 6 8 69 0,76 

СКН  0,77 
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* номер критерію оцінювання 

1 –  правильність оформлення джерел інформації; 

2 –  правильність оформлення посилань по тексту, рисунків, таблиць, графіків, тощо; 

3 –  інформаційна насиченість відповідає змісту комунікативного завдання; 

4 –  адекватність і логічність викладу думок; 

5 –  правильність розташування складових частин у тексті; 

6 –  логічна правильність організація абзаців; 

7 –  логічна зв’язність сміслових структур академічного тексту; 

8 –  адекватність і коректність вживання лексичних одиниць; 

9 –  адекватність і коректність вживання граматичних одиниць; 

10 –  наявність та коректне вживання засобів зв’язность; 
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Додаток Л  

Величини кута  для різних відсоткових частин  

(за В. Ю. Урбахтом) 
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Додаток М 

Критичні значення коефіцієнта Стьюдента (t-критерія) для 

ступенів свободи та рівнів значущості 
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Додаток Н 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 1, 214–220. 
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Серія: Педагогічні науки, 141, 58-62. 

Дзіман, Г. М. (2018a). Використання хмарного середовища у змішаному 

навчанні слухачів військових спеціальностей академічного письма 

англійською мовою. Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету. Серія: Педагогічні науки, 156, 44-47. 

Дзіман, Г. М. (2020a). Модель організації навчального процесу для 
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компетентності в академічному письмі. Science and Education a New 

Dimension : Pedagogy and Psychology, 198, 14-16. 
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практичної конференції науково-педагогічних працівників, Львів, 27–

31 березня 2017 р. (сс. 184-185). Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 

Дзіман, Г. М. (2017b). Переваги використання моделі змішаного навчання у 

вищих навчальних закладах. В Взаємодія одиниць мови й мовлення: 

комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і 

методичний аспекти. Матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 20 квітня 2017 р. (сс. 66-68). Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Видавництво «Політехніка». 
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просунутому етапі. В І. В. Толока (Ред.), Молодіжна військова наука у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тези 

доповідей Всеукраїнської науково-практична конференція молодих 

вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, м. Київ, 26 квітня 

2018 року (сс. 257–258). Київ: ВІКНУ. 

Дзіман, Г. М. (2018c). Формування самоосвітньої компетентності курсантів 

вищих військових навчальних закладів за допомогою використання 

хмарних технологій. В Актуальні проблеми іншомовної підготовки 

фахівців у сфері національної безпеки. Збірник матеріалів 

міжвузівського науково-методичного семінару, 25 квітня 2018 року (сс. 

42-43). Київ: ВДА. 

Дзіман, Г. М. (2019b). Індивідуалізований підхід у навчанні майбутніх 
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