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ВСТУП 

Процес інтеграції України до європейського простору в усіх сферах нашої 

діяльності вимагає змін насамперед у науковій та освітній галузях, які є 

надійними інвестиціями в майбутнє, забезпечують підвищення інтелектуального 

потенціалу нації, зростання  економіки та добробуту українського народу. Однак 

розвиток вітчизняної науки та освіти на належному рівні можлививй лише за 

умови тісної співпраці наших науковців з іноземними, спільної участі в 

міжнародних проектах, обміну досвідом з провідними вченими Європи, США та 

інших держав, які є лідерами на світовій економічній, політичній, науковії арені. 

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво є частиною 

державної політики України. Так, зокрема, у статті 44 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» зазначено, що «держава створює необхідні 

правові та економічні умови для здійснення суб'єктами наукової і науково-

технічної діяльності вільних та рівноправних відносин з науковими та науково-

технічними організаціями, іноземними юридичними особами, міжнародними 

науковими організаціями, іноземними та міжнародними науковими товариствами 

і об'єднаннями». Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

здійснюється, зокрема, через: «провадження спільних наукових досліджень, 

технічних і технологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-

технічних програм; взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, 

використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних; 

проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів; взаємний обмін 

науковими, науково-технічними й викладацькими кадрами, студентами й 

аспірантами, а також спільну підготовку фахівців» [138]. 

Розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих наук (зокрема 

фізики та астрономії) нині можуть забезпечити лише наукові колективи за тісної 

взаємопраці науковців різних науково-дослідних організацій країн світу. Однією з 

передувом такої взаємодії є володіння науковцями іноземними мовами, яке 

набуло особливої актуальності нині, коли відбувається стрімке збільшення 
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обсягуактуальної наукової інформації. У перманентному розвитку перебуває і 

науковий стиль мовлення (зокрема його писемна форма), вивчення якого набуває 

все більшої значущості. Для того, щоб висловлювати свої наукові знання, 

концепції, теорії, закони, погляди, гіпотези науковцю треба володіти 

лінгвістичними засобами вираження свого професійного досвіду. 

У методиці навчання наукового писемного мовлення є окремі 

напрацювання: досліджено деякі питання  навчання наукового писемного 

мовлення студентів як немовних (інженерного профілю, технічних, гуманітарних, 

педагогічних, економічних, медичних, військових, математичних) спеціальностей 

(Л. Алексєєва; І. Богомолова; О. Галанова; Г. Дзіман; Л. Дунаєва; О. Зеленова; 

Н. Колесникова; О. Колмакова; Ю. Комарова; Л. Константинова; К. Кубачева; 

Г. Левіна; Т. Рибіна; В. Свиридюк; Г. Сергєєва; Л. Федорова; С. Циренова), так і 

мовних спеціальностей (Е. Васильєва).  

У лінгвометодиці сформувалася тенденція в навчанні писемного мовлення у 

межах конкретних жанрів. Предметом спеціального дослідження була методика 

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

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

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

Р. Мартинова), вторинні наукові тексти (зокрема конспект, реферат, резюме) 

(Л. Константинова), реферування (Н. Колесникова; В. Свиридюк);  лекція, доповідь, 

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

(Г. Дзіман), стаття (О. Анікіна, А. Чеканова). 

Проблема навчання наукового писемного мовлення майбутніх фізиків та 

астрономів не була предметом спеціального наукового дослідження. Попри 

суттєві здобутки в методиці навчання наукового писемного мовлення студентів 

ВНЗ, досі не стала предметом спеціального наукового дослідження така важлива 

проблема, як навчання стилістично унормованого наукового писемного мовлення 

(хоча багато науковців неодноразово торкалися її окремих аспектів). Окрім того, 

навчання наукового писемного мовлення здійснювалося переважно абстраговано 

від умов реального наукового середовища, хоча давно назріла потреба інтегрувати 
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навчання означеного виду мовленнєвої діяльності з науково-дослідницькою 

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

реальний міжнародний англомовний науковий простір у форматі публікації 

наукової статті з анотацією або (та) наукових тез. Не було застосовано методу 

проектів до навчання наукового писемного мовлення, хоча процес написання 

наукової праці за своєю суттю є масштабним дослідницьким проектом. Тому 

подальша логіка нашого дослідження потребує вирішення саме цих завдань. 

Отже, потреба у фахівцях природничих спеціальностей (зокрема фізиках та 

астрономах) з високим рівнем іншомовної мовленнєвої компетентності в 

науковому писемному мовленні, здатних інтегруватися в науковий світовий 

простір, обмінюватися результатами наукової діяльності, а також брак досліджень 

проблеми навчання студентів природничих спеціальностей стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення зумовлюють 

актуальність дисертаційного дослідження та вибір теми «Методика навчання 

стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури». 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідних робіт Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» 

(державний реєстраційний номер 11 БФ 044-01 від 01січня 2011 року). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 1 від 28 серпня 

2015 року) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології АПН України (протокол № 6 від 29 вересня 2015 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці методики навчання майбутніх фахівців природничих 

спеціальностей, зокрема фізиків та астрономів, стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення в умовах магістратури. 

Зазначена мета передбачає виконання таких завдань: 
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- розкрити сутність поняття «стилістична норма», визначити жанрово-

структурні та лінгвостилістичні характеристики наукових текстів; 

- визначити психолінгвістичні та методичні засади навчання наукового 

писемного мовлення; 

- конкретизувати цілі та зміст навчання стилістично унормованого 

наукового писемного мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури; 

- дослідити труднощі навчання наукового писемного англійського 

мовлення студентів магістратури природничих факультетів, зокрема майбутніх 

фізиків; 

- здійснити відбір мовного та мовленнєвого матеріалу для навчання 

майбутніх фізиків стилістично унормованого наукового писемного англійського 

мовлення; 

- розробити підсистему вправ та модель процесу навчання стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в 

умовах магістратури; 

- експериментально перевірити ефективність авторської методики та 

укласти методичні рекомендації щодо навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення студентів магістратури природничих 

спеціальностей. 

Об’єкт дослідження – процес навчання англійської мови майбутніх фізиків 

в умовах магістратури вищих навчальних закладів освіти України. 

Предмет дослідження – методика навчання стилістично унормованого 

наукового писемного мовлення студентів магістратури природничих 

спеціальностей,зокрема фізиків та астрономів. 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що навчання стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в 

умовах магістратури відбуватиметься ефективно, якщо цей процес 

здійснюватиметься у чотири етапи: 1) орієнтаційний, 2) дотекстовий, 3) текстово-

трансформаційний, 4) текстово-проектний, які реалізуються за допомогою 

підсистеми спеціально розроблених вправ та завдань. 
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Методи дослідження. Для виявлення та обґрунтування особливостей 

формування умінь стилістично унормованого наукового писемного мовлення 

студентів магістратури у роботі було використано теоретичні методи дослідження 

– аналізу, узагальнення та систематизації психолінгвістичних, педагогічних, 

лінгвістичних і методичних наукових праць та навчально-методичних джерел з 

досліджуваної проблематики. Для розроблення моделі процесу навчання 

стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення студентів 

магістратури застосовано метод моделювання. Для перевірки ефективності 

авторської методики використано метод педагогічного експерименту, а також 

статистичні методи Крускала Уолліса та Манна Уїтні – для якісного й 

кількісного аналізу отриманих експериментальних даних. 

Експериментальною базою дослідження став Львівський національний 

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

експерименті, становила 70 осіб. 

Етапи дослідження. Дослідження проводилось упродовж 2012 –2015 рр. 

На першому етапі (2012 – 2013) було проаналізовано стан дослідження проблеми 

навчання наукового писемного мовлення студентів вищих навчальних закладів 

освіти та визначено актуальні проблеми, які потребують вирішення; визначено 

об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, опрацьовано наукові джерела з 

лінгвістики, педагогіки, психології, психолінгвістики, методики навчання 

іноземних мов, які становлять теоретичну базу для дисертаційного дослідження. 

На другому етапі (2013 – 2014) було конкретизовано цілі та зміст навчання 

наукового писемного мовлення студентів магістратури природничих 

спеціальностей (зокрема майбутніх фізиків та астрономів); розкрито сутність 

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

характеристики наукових текстів; труднощі навчання наукового писемного 

мовлення студентів магістратури природничих факультетів (зокрема майбутніх 

фізиків та астрономів), психолінгвістичні та методичні засади навчання; здійснено 

відбір мовного та мовленнєвого матеріалу; обґрунтовано й розроблено підсистему 

вправ та модель навчання стилістично унормованого наукового писемного 
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англійського мовлення студентів магістратури. На третьому етапі (2014 –2015) 

здійснено експериментальну перевірку авторської методики навчання стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в 

умовах магістратури; проводено аналіз результатів передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів; проведено статистичну обробку даних; 

результати було впроваджено в навчальний процес у вищих навчальних закладах 

України. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Компетентність в науковому писемному мовленні потребує розвитку 

інтерпретаційних, організаційно-прогностичних, лінгвостилістичних, стратегічно-

прагматичних, жанрово-композиційних, соціокультурних, текстово-

продуктивних, тактичних умінь. 

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

композиційними, лінгвостилістичними (лексико-стилістичними, стилістично-

фразеологічними, морфолого-стилістичними, стилістично-синтаксичними), 

текстуально-стилістичними, прагматичними (комунікативно-стилістичними) 

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

суспільно прийнятним. 

3. До складу фахової компетентності студентів магістратури природничих 

спеціальностей має входити стилістично унормоване наукове мовлення в жанрах 

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

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

жанром наукового стилю мовлення. Студенти магістратури повинні навчитися 

писати власне-наукові та історико-наукові оглядові статті, складати до них описові та 

реферативні анотації, писати первинні і вторинні наукові тези трьох видів: 

«постановка проблеми», «результати дослідження», «нова методика роботи». 

4. Одиницями відбору мовного та мовленнєвого матеріалу для 

продукування наукового мовлення є слово, фразеологізм, кліше, граматична 

конструкція, текст і композиційний фрагмент тексту. Критеріями відбору 

лексичного матеріалу визначено тематичний критерій, критерії сполучуваності, 
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стилістичної унормованості, словотвірної цінності, подібності лексичних одиниць 

в іноземній та рідній мовах, багатозначності, частотності. Критеріями відбору 

граматичного матеріалу є критерії стабільності, зразковості, зіставлення та 

стилістичної унормованості. Відбір текстів та композиційних фрагментів тексту 

здійснюється на основі критеріїв автентичності, повноти й систематичності 

представлення літератури майбутньому читачеві, інформаційної цінності, 

новизни, відповідності прагматикону студентів, тематичної цілісності, 

стилістичної унормованості. 

5. Навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського 

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

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

(формування навичок вживання у науковому мовленні стилістично унормованих 

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

моделювати стилістично унормовані наукові тексти вказаних жанрів із готового 

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

стилістично унормованих наукових текстів таких жанрів із використанням методу 

проектів і відповідної підсистеми вправ та завдань). 

6. Основними критеріями оцінки стилістично унормованого наукового 

писемного англійського мовлення є критерій змістово-смислової адекватності, 

критерій композиційно-структурної організованості, критерій лінгвостильової 

відповідності, критерій прагматичної відповідності, критерій стислості. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше науково 

обґрунтовано й розроблено методику навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах 

магістратури, яку інтегровано з науково-дослідницькою працею студентів 

магістратури, з написанням магістерських робіт та з перспективою виходу в 

реальний міжнародний англомовний науковий простір у форматі публікації 

наукової статті з анотацією або / та наукових тез; конкретизовано труднощі 

навчання наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків; 

удосконалено зміст навчання наукового писемного англійського мовлення 
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студентів магістратури; подальшого розвитку набула методика навчання 

студентів вищих навчальних закладів України академічного мовлення. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження виявляється у 

розробці підсистеми вправ та здійсненні відбору мовного та мовленнєвого 

матеріалу для навчання стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури; розробці 

методичних рекомендацій щодо упровадження методики навчання стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення студентів 

магістратури; в укладенні методичних рекомендацій для навчання студентів 

магістратури природничих факультетів стилістично унормованого наукового 

писемного англійського мовлення (Патієвич О. В. Методичні рекомендації «Write 

it up. Sciences» для аудиторної та самостійної роботи студентів І та ІІ курсів 

магістратури природничих спеціальностей (на матеріалі оригінальної англомовної 

літератури) / О. В. Патієвич. – Львів : Видавничий центр «Арал», 2015. – 116 с.). 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані для написання 

підручників та навчальних посібників з англійської мови для студентів 

магістратури природничих спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а 

також підручників та навчальних посібників із методики навчання іноземних мов. 

Упровадження результатів дослідження: основні положення й висновки 

дисертації упроваджено у навчальний процес Львівського національного 

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

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (акт № 1450-33 / 03 від 

16. 11. 2015 р.), Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка (акт № 11 від 15. 09. 2015 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

оприлюднено на чотирьох міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і 

завдання для вищої школи» (Київ: НАУ, 2015), «Pedagogika. Dyskusje o 

wspołczesnej nauki» (Варшава, 2015), «Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty 

rozwoju wspołczesnej nauki» (Познань, 2015), «Сучасна педагогіка: теорія, 
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методика, практика» (Хмельницький, 2015) і на двох всеукраїнських 

конференціях: V Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції 

«Педагогічні інновації у фаховій освіті» (Ужгород: УжНУ, 2014) та 

VІ Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції «Педагогічні інновації 

у фаховій освіті» (Ужгород: УжНУ, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

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

фахових виданнях, затверджених МОН України, одне – в зарубіжному виданні 

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

одноосібні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

дисертації становить 276 сторінок. Основний текст дисертації викладено на 

208 сторінках. Список використаних джерел налічує 256 найменувань, у тому 

числі 54 іноземними мовами. Дисертацію ілюстровано 8 таблицями, 2 рисунками 

та 12 додатками. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ СТИЛІСТИЧНО 

УНОРМОВАНОГО НАУКОВОГО ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО 

МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЗИКІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 

У першому розділі схарактеризовано навчання наукового писемного 

мовлення як предмет лінгвометодичних досліджень; окреслено поняття 

стилістичної норми в сучасному науковому лінгвістичному дискурсі; 

проаналізовано жанрово-структурні та лінгвостилістичні характеристики 

наукових текстів, визначено психолінгвістичні та методичні засади навчання 

наукового писемного мовлення.  

  

1.1. Навчання наукового писемного мовлення як предмет 

лінгвометодичних досліджень 

Наукове писемне мовлення – стратегічно важливий складник фахової 

компетентності випускників вишів. Письмо – конвенційна система графічних 

елементів, яка слугує для фіксації та трансляції мовлення в часі та просторі [148, 

с. 462]; знакова система фіксації мови, що дає можливість з допомогою графічних 

елементів передавати мовленнєву інформацію на відстані й закріплювати її в часі 

[47]. Письмо – складне мовленнєве уміння, яке дає можливість за допомогою 

графічних знаків забезпечувати спілкування людей; це вид мовленнєвої 

діяльності, за допомогою якого людина записує мовлення для передання іншим, 

продуктом цієї діяльності є текст, призначений для прочитання [140, с. 162]. 

Писемне мовлення – письмо, в широкому розумінні терміна інтерпретуємо 

як специфічний код мовленнєвої діяльності, кодування інформації з урахуванням 

графічного способу зв’язку [102, с. 206]. Поділяючи погляди Н. Д. Гальскової та 

Н. І. Гез, в аналізі проблеми навчання писемного мовлення спираємося на такі 

чинники: 1) оволодіння письмом як видом мовленнєвої діяльності (уміння 

створювати повідомлення на вказану тему, наприклад привітання; 

використовувати письмо в різних ситуаціях мовлення: повідомляти певну 
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інформацію та робити в писемній формі запити на інформацію, дотримуючись 

норм мови, яка вивчається; робити робочі записи після прочитання тексту; 

висловлювати власне судження, оцінку, думку, коментувати події й факти, 

використовувати аргументацію й емоційно-оцінні мовні засоби, складати плани та 

тези для усного повідомлення; створювати тексти з дотриманням жанрово-

структурних та лінгвостилістичних норм); 3) оволодіння стратегічними уміннями 

(використовувати текст-зразок як інформаційну та мовну опору, звіряти написане 

за зразком; застосовувати довідкову літературу та словники; користуватися 

перифразом, спрощувати письмовий текст, вдаватися до синонімічних замін) [173, 

с. 250–252]. 

Як показав аналіз наукових праць, в лінгводидактиці розроблялися такі 

аспекти навчання  писемного мовлення загалом та наукового мовлення зокрема: 

навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий 

рівень) [40]; методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх 

учителів англійської мови [83]; навчання старшокласників середньої 

загальноосвітньої школи французького писемного мовлення на основі інтенсивної 

методики [200]; навчання учнів старшої загальноосвітньої школи писемного 

спілкування англійською мовою [93]; навчання писемного англійського 

професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей [158]; 

методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної 

писемної комунікації [21]; навчання майбутніх філологів писемного спілкування 

німецькою мовою засобами електронної пошти [153]; організація самостійної 

роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового 

писемного спілкування [14]; навчання писемного спілкування англійською мовою 

із застосуванням «діалог- журналу» (II курс мовного педагогічного вишу) [36]; 

навчання майбутніх учителів професійно спрямованої писемної комунікації 

англійською мовою як другою іноземною [132]; методика навчання майбутніх 

менеджерів ділового писемного спілкування англійською мовою з використанням 

електронного підручника [60]; методика інтерактивного навчання англійського 
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писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з 

використанням комп’ютерних технологій [155]. 

Проблему змісту навчання наукового монологічного висловлювання 

англійською мовою (стилістичний аспект проблеми) досліджено в дисертації 

І. А. Авхачевої [1]; методику навчання усного наукового дискурсу магістрантів 

напряму підготовки «педагогічна освіта» була розробила О. В. Балан [13]; 

навчання іноземних військовослужбовців наукового стилю російської мови 

дослідила І. О. Чухлєбова [193]; професійно диференційоване навчання усного 

англійського наукового монологічного мовлення наукових працівників на 

професійному рівні (на матеріалі англійської мови) висвітлено в дисертації 

Л. М. Смирнової [163]. Навчання наукового писемного мовлення було предметом 

дослідження і західних зарубіжних учених [207; 214; 218; 219; 227; 235; 245]. 

Набагато ширший спектр проблем навчання наукового мовлення 

досліджено на матеріалі навчання писемного мовлення. Так, С. М. Циренова 

розробила методику відбору лексичного матеріалу для навчання студентів-

медиків основ наукового мовлення, а також комплекси лексико-граматичних 

вправ та методичні рекомендації щодо роботи з лексико-граматичним матеріалом 

субмови медицини [188]. Т. В. Сміт дослідила методику формування лексичних 

англомовних навичок наукового мовлення учених в умовах навчання на 

короткострокових курсах підвищення кваліфікації. Дослідниця, зокрема, 

розробила три групи вправ: 1) власне лексичні вправи; 2) вправи на формування 

стратегій комунікативної діяльності; 3) вправи на формування стратегій 

навчальної діяльності [164]. 

Гладких Л. М. досліджувала проблему навчання письмового навчально-

наукового спілкування у загальноосвітній школі на основі комунікативно-

когнітивного підходу [35].  Борзова  І. О. вивчала педагогічні умови навчання 

наукового стилю мовлення учнів-іноземців на довузівському етапі освіти [22]. 

Ґрунтовно досліджено проблему навчання наукового писемного мовлення 

студентів як немовних (інженерного профілю, технічних, гуманітарних, 

педагогічних, економічних, медичних, військових, математичних) спеціальностей  
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[2; 19; 33; 41; 42; 45; 54; 69; 70; 71; 85; 90; 150; 182; 188], так і мовних 

спеціальностей [28; 73; 85; 141; 146].  

Предметом спеціального дослідження була методика навчання таких жанрів 

наукових писемних текстів: наукова стаття, наукова доповідь, анотація та 

рецензія [41], стаття [4; 190], лекція, доповідь, стаття, рецензія [180], анотація 

[175], проблемно-тематичне повідомлення [28], наукова доповідь [70], 

експозитарне есе [99], наукова рецензія [100; 112], вторинні наукові тексти 

(зокрема конспект, реферат, резюме) [73], реферування [69; 146] . 

Основними підходами до навчання наукового писемного мовлення 

визначено комунікативний [2; 19; 32; 41; 45; 54; 69; 70; 71; 85; 90; 150; 182; 188], 

комунікативно-когнітивний [35] та інтегративний, який  дає можливість 

здійснювати роботу над науковим стилем мовлення іноземної мови і на 

інформаційному, і на практичному рівнях [19]. Основним методичним прийомом 

формування мовленнєвої компетентності в науковому писемному мовленні 

визначено вправу [2; 19; 22; 28; 32; 35; 41; 42; 45; 54; 67; 70; 71; 73;  85;  90; 99; 

100; 112;  141; 146; 150; 164; 180; 182; 188]. Н. Колесникова пропонує для 

навчання реферування використовувати ділову гру [69]. У вказаних працях 

вироблено критерії відбору текстів-зразків для навчання наукового писемного 

мовлення, визначено етапи формування умінь писати наукові тексти. 

Окремі аспекти навчання жанрово-стилістичних особливостей наукового 

писемного продуктивного мовлення висвітлені в працях Е. В. Васильєвої, 

Г. М. Дзіман, Л. А. Константинової, Л. В. Курило, Г. Г. Мартинової, 

Р. Ю. Мартинової та А. В. Маслової, О. М. Ніколаєва, Т. Н. Рибіної, 

В. П. Свиридюк, І. О. Уварової. 

Навчанню студентів мовних спеціальностей написання наукового 

проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою присвячено 

дисертаційне дослідження Е. В. Васильєвої. Дослідниця, зокрема, визначила 

стильові особливості академічного писемного мовлення; охарактеризувала 

наукове проблемно-тематичне повідомлення як жанр академічного писемного 

мовлення; уклала перелік навичок і вмінь, необхідних для написання названого 
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повідомлення; обґрунтувала та розробила комплекс вправ для формування 

навичок і розвитку вмінь написання наукового проблемно-тематичного 

повідомлення іноземною мовою; змоделювала процес навчання написання 

означеного повідомлення на заняттях із практики усного та писемного мовлення 

[28]. 

Етапи навчання студентів-магістрантів стилістичних особливостей жанрів 

наукового стилю досліджувала Г. М. Дзіман. Вчена, зокрема, виділяє: 1-й етап: 

створення контексту  (ознайомлення з темою), 2-й етап: моделювання та аналіз 

(аналіз прикладів текстів, визначення типу тексту та академічного регістру, 

ознайомлення з основними особливостями наукового стилю через порівняння 

текстів різних жанрів та обговорення їхніх відмінностей, формування навичок 

розпізнавання у тексті його стилістичних складників), 3-й етап: спільна робота 

над текстом  (написання тексту з використанням опор і супровідних матеріалів) 

(формування навичок використання стилістичних засобів), 4-й етап: самостійне 

написання тексту  (написання власного тексту у складі групи) (закріплення 

навичок використання стилістичних засобів); 5-й етап: контроль  

(взаємоконтроль, відтермінований контроль викладачем) [41]. 

Л. А. Константинова дослідила та розробила лінгвометодичну модель 

навчання студентів-нефілологів писемного наукового мовлення. Одиницею 

навчання писемного наукового мовлення (зокрема вторинних наукових текстів – 

конспекту, реферату, резюме) дослідниця  визначила навчально-науковий базовий 

текст, який змістовно, мовно й композиційно входить в цілісну методичну 

систему. В основу авторської лінгвометодичної моделі покладено поетапне 

формування умінь продукування монологічних повідомлень вторинних наукових 

текстів за допомогою системного розташування вправ, які ґрунтуються на: а) 

врахуванні провідних стильових рис наукового мовлення та б) розподілі 

комунікативних умінь на загальні, характерні для створення всіх жанрів, і 

диференціальні, необхідні для створення конкретних вторинних жанрів письмової 

комунікації, трансдуктів [73]. 
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Л. В. Курило визначила шість етапів навчання майбутніх викладачів 

англійської мови наукового писемного мовлення та розробила комплекси вправ 

до кожного з етапів: 1) етап сприйняття наукового тексту (виконання 

лінгвостилістичного аналізу наукових висловлювань; впізнавання позамовних 

стандартів написання англомовних наукових текстів), 2) підготовчий етап 

(використання специфічних лексичних одиниць, граматичних структур і 

пунктуаційних засобів у англомовних наукових текстах; дотримання логіко-

композиційної побудови та смислової цілісності наукового тексту; використання 

соціокультурно маркованих мовних засобів), 3) етап написання чернетки 

наукових текстів (продукування англомовних наукових текстів заданих жанрів із 

дотриманням їх комунікативно-риторичних і композиційних норм написання), 4) 

етап коментування та корекції (читання, аналіз та редагування запропонованого 

наукового тексту; коментування, аналіз та редагування написаних студентами 

наукових текстів), 5) етап продукування остаточного варіанта наукового тексту 

(написання остаточного варіанта наукового тексту із врахуванням рекомендацій 

щодо його вдосконалення), 6) етап його коментування, взаємо / самокорекцїі та 

взаємо / самооцінки (виконання аналізу наукового тексту; самокорекція, 

взаємокорекція та оцінювання написаного) [88, с. 31]. 

Г. Г. Мартинова дослідила методику навчання майбутніх філологів 

академічного писемного дискурсу в жанрі експозиторного есе. Дослідниця 

виокремила чотири етапи навчання написання наукового есе: 1) ознайомлення з 

властивостями дискурсу та засобами їх реалізації через презентацію текстів-

зразків, 2) відпрацювання засобів реалізації властивостей дискурсу за допомогою 

підготовчих вправ, 3) створення студентами дискурсу певного жанру під 

керівництвом викладача, 4) самостійне створення дискурсу студентами. 

Г. Г. Мартинова розглядає процес породження тексту есе у кілька етапів: 

визначення теми, збір матеріалу, планування, накреслення, редагування, і як сам 

текст, що володіє певними властивостями (зв’язністю, цілісністю, будовою, 

адресованістю), написаний у певному регістрі з дотриманням певних риторичних 

і соціокультурних конвенцій [99]. 
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Р. Ю. Мартинова та А. В. Маслова розробили  лінгводидактичну модель 

навчання наукового писемного англійського мовлення магістрів педагогічних 

спеціальностей. Дослідниці, зокрема, виділяють: 1) лінгвокомунікативний 

(відбувається перше ознайомлення студентів із науковими текстами педагогічної 

тематики, написання окремих і зв’язних за змістом речень, а також 

різнотематичних зв’язних висловлювань на основі прочитаної інформації; 

читання повністю адаптованої версії наукового тексту та її переказ), 2) навчально-

мовленнєвий (написання наукових міні-текстів на основі переосмислення 

прочитаного, набуття знань нової наукової лексики, читання і самостійне 

написання окремих і зв’язних за змістом речень у формі наукових мікротекстів, 

написання власних наукових текстів на основі інтерпретації прочитаного; 

написання окремих і зв’язних за змістом речень з усіма вибраними з автентичного 

наукового тексту мовними явищами) та 3) професійно-мовленнєвий етап (читання 

неадаптованої версії автентичного наукового тексту та її переказ; написання 

власного наукового тексту на основі інтерпретації прочитаного автентичного 

наукового тексту) [100]. 

О. М. Ніколаєв запропонував методику навчання написання рецензії 

іноземною мовою. Вчений довів, що рецензування наукового тексту ефективне з 

лінгводидактичного погляду способом взаємопов’язаного формування умінь 

реферативного читання (декодування вихідного тексту) та вмінь писемного 

мовлення високого рівня; розробив комплекси вправ та завдань для поетапного 

формування навичок і вмінь аналітико-синтетичної переробки інформації, 

отриманої в процесі читання з подальшим породженням письмового тексту 

заданого жанру (рецензії) [112]. 

Т. Н. Рибіна доводить ефективність використання жанрового підходу до 

навчання наукового писемного мовлення. Найбільш раціональним способом 

методичної організації навчального матеріалу є навчальна макроодиниця – 

жанровий блок, який охоплює такі компоненти: введення матеріалу; робота з 

текстом – жанровим зразком; створення жанрового повідомлення; самостійна 

робота з продукування тексту досліджуваного жанру на матеріалі спеціальності. 
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Студенти повинні оволодіти таким лексичним і граматичним мовним матеріалом, 

який відображає загальні закономірності й специфіку побудови жанрів наукового 

мовлення. Дослідниця розробила дві групи вправ. Перша група спрямована на 

формування умінь в усному й писемному науковому мовленні і охоплює: 1) 

аспектно-спрямовані вправи (лексичні, граматичні, стилістичні); 2) аналітичні 

вправи (на зіставлення мовних і мовленнєвих явищ, що характеризують науковий 

стиль мовлення рідною та іноземною мовою); 3) мовленнєві вправи на оволодіння 

різноманітними жанрами усного й писемного наукового мовлення; друга група 

охоплює: 1) вправи на оволодіння загальнонауковими вміннями (навчально-

інформаційними та вміннями навчальної та соціальної співпраці); 2) вправи на 

оволодіння спеціальними навчальними вміннями (виділяти і створювати опори 

жанрових повідомлень; компенсувати мовні засоби в усному й писемному 

науковому мовленні; самостійно практикуватися в науковому мовленні; 

здійснювати самоконтроль і корекцію) [141]. 

В. П. Свиридюк визначає домінувальними текстоцентричний, жанровий та 

процесуальний підходи до навчання писемного мовлення у дистанційному 

навчальному середовищі; головною технологією дослідниця виділила мережеву, 

яка базується на використанні інформаційно-телекомунікаційних технологій для 

забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами та здійснення 

навчального процесу в інтерактивному режимі. В. П. Свиридюк визначила 

структуру дистанційного курсу, яка охоплює чотири блоки: вступний, 

інформаційно-довідковий,  навчальний та контрольний [146]. 

І. О. Уварова розробила методику навчання наукового писемного 

французького мовлення (зокрема лекції, доповіді, статті, рецензії) в умовах 

інтенсивних курсів. Пропонована методика спрямована на навчання логіко-

смислової структури письмових наукових висловлювань та її мовної реалізації 

засобами французької мови: розроблено й науково обґрунтовано теоретичну 

основу методики навчання наукового писемного мовлення, визначено перелік 

умінь і навичок, якими повинен оволодіти студент, розроблено підсистему вправ, 

спрямованих на оволодіння вміннями наукового писемного мовлення. Дослідниця 
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обґрунтувала таку послідовність етапів навчання написання французьких 

наукових текстів різних жанрів: а) навчання синтаксису французької наукової 

мови, б) навчання логіко-смислової структури французьких наукових текстів, в) 

навчання особливостей письмових наукових текстів, властивих кожному з 

чотирьох жанрів [180]. 

Отже, як показав аналіз теоретичних праць, у навчанні писемного мовлення 

набуто чималого досвіду, зокрема визначено підходи, методи, принципи, засоби 

навчання; розроблено методики навчання за фаховим спрямуванням. Проте, 

методика навчання стилістично унормованого  наукового писемного мовлення 

майбутніх фізиків досі не була предметом спеціального дослідження. 

1.2. Поняття стилістичної норми в сучасному науковому лінгвістичному 

дискурсі 

Для подальшого нашого дослідження слід дати характеристику поняттю 

«стилістична норма» як ключовому об’єкту навчання майбутніх фізиків наукового 

писемного англійського мовлення. 

Визнання унормованості мовного явища ґрунтується на наявності принаймні 

трьох ознак: відповідності цього явища структурі мови; факту масової і регулярної 

відтворюваності мовного явища в процесі комунікації; громадського схвалення й 

визнання відповідного явища унормованим [149].  

В. Н. Ярцева мовною нормою називає сукупність найбільш стійких традиційних 

реалізацій мовної системи, відібраних і закріплених у процесі суспільної комунікації. 

Норма як сукупність стабільних й уніфікованих мовних засобів і правил їх вживання 

свідомо фіксованих і культивованих суспільством, є специфічною ознакою 

літературної мови національного періоду [202]. 

Т. В. Жеребило дає розгорнутий спектр дефініцій поняття «мовної норми»: 1) 

загальноприйняте вживання, яке закріпилося в мові; 2) вживання, рекомендоване 

граматикою, словником, довідником, підкріплене авторитетом відомого письменника, 

поета; 3) загальноприйняте й узаконене вживання; 4) вживання мовних одиниць, 

зумовлене системою певної мови, на відміну від систем інших мов; 5) вживання 
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мовних засобів, що визначається структурою мови; 6) сукупність найбільш стійких, 

традиційних реалізацій елементів мовної структури, відібраних і закріплених 

суспільною мовною практикою; 7) історично прийнятий у даному мовному колективі 

вибір одного з функціональних, парадигматичних і синтагматичних варіантів мовного 

знака, якому надають перевагу [50, с. 222–223]. 

Характерною ознакою для норми є стабільність, яка охоплює історичну 

стійкість, традиційність, відносну територіальну одноманітність [202]. 

Мовна норма є центральним поняттям культури мовлення, яку ми розуміємо 

як володіння нормами усної й писемної літературної мови (правилами вимови, 

наголосу, слововживання, граматики, стилістики), а також уміння використовувати 

виражальні засоби мови в різних умовах спілкування згідно з цілями і змістом 

промови [202].  

Поняття «культура мовлення» охоплює два ступені опанування 

літературною мовою: правильність мови, тобто дотримання літературних норм, 

які сприймаються мовцями як «ідеал», або загальноприйнятого й традиційного 

звичаїв, зразків, і мовленнєва майстерність, тобто не тільки дотримання норм 

літературної мови, але й уміння вибирати із наявних варіантів найбільш точний у 

смисловому плані, стилістично й ситуативно доречний [202]. Культура мовлення 

розглядає мовні факти з позиції ступеня їхньої унормованості (наскільки вони 

прийнятні з погляду мовних норм), точності, смислової доречності вживання в 

певній мовленнєвій ситуації, контексті [92]. 

Унормованість мовлення, згідно з Т. В. Жеребило, визначаємо як його 

відповідність вимогам, що пред’являються до мови в певному мовному колективі в 

певний історичний період, дотримання норм вимови, наголосу, слововживання, 

побудови словосполучень і речень [50, с. 169]. 

В умовах сучасної наукової парадигми норма отримує інтерпретацію в 

комунікативно-прагматичному аспекті, у зв’язку з чим сформувалися поняття 

«комунікативної норми» та «комунікативно-прагматичної норми». Комунікативні 

норми є регуляторами мовленнєвої поведінки, вони регулюють доцільний відбір і 

вживання мовних одиниць відповідно до соціальних умов комунікації – таким чином,  
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вони тісно пов’язані із соціальними нормами, які увібрали соціально-історичний 

досвід етносу і регулюють відносини в соціумі, в тому числі і відносини, що 

встановлюються в процесі мовленнєвої комунікації. Комунікативно-прагматичні 

норми, маючи у своїй основі мовні та мовленнєві норми, охоплюють також і норми 

ширшого плану, що стосуються соціальної та професійної взаємодій людей. У 

конкретних комунікативних ситуаціях комунікативно-прагматичні норми виступають 

як жанрові норми: жанрова норма є конкретизованим варіантом норми 

комунікативної, вона безпосередньо співвіднесена з умовами мовної комунікації. У 

зв’язку з цим аналіз мовної поведінки у певній ситуації спілкування повинен 

проводитися на основі саме жанрових норм [167, с. 79–83]. 

Отже, поділяючи думку О. П. Сологуб, вважаємо, що норму слід трактувати у 

вузькому й широкому розумінні. У вузькому розумінні «нормою» вважають те, що 

відповідає  внутрішнім законам мови, її структурі, це мовні норми, норми системи; це 

системно-структурний план реалізації норми, згідно з яким створення нового 

здійснюється за моделлю. У широкому розумінні «норму» трактують на рівні узусу, в 

аспекті функціонування: вживання певної мовної одиниці в практиці комунікантів у 

різних сферах спілкування. Цей тип норми визначається як «стилістична норма»; це 

функціональний (стилістичний, мовленнєвий) план реалізації норми, згідно з яким 

відбувається вибір готового відповідно до чинних норм. В умовах сучасної наукової 

парадигми норму інтерпретують в комунікативно-прагматичному аспекті, вживають 

поняття «комунікативної норми» [167, с. 79–83]. 

Науковці розрізняють орфоепічні (які регулюють правильну вимову звуків, 

поєднань звуків та наголошення слів), лексичні (встановлюють правила 

слововживання), граматичні (регламентують правильне вживання граматичних 

форм слів, усталену побудову словосполучень, речень), орфографічні  (регулюють 

правила написання слів та їхніх частин), пунктуаційні (визначають правила 

вживання розділових знаків) та стилістичні норми (встановлюють вживання 

мовних засобів відповідно до стилю мовлення) [50, с. 58]. 

Стилістичні норми визначають правильність мовних норм на основі 

багаторічної традиції уживання мовних одиниць: «норма відповідає не тому, що 
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«можна сказати», а тому, що «вже сказано» і що за традицією «говориться» у 

тому чи іншому суспільстві». При широкому підході норма трактується як явище 

функціонального плану, що регулює закономірності використання мовних 

одиниць у мовленні [77, с. 175; 167, с. 79–83; 168]. Стилістичні норми пов’язані з 

особливостями функціональних стилів мовлення, вони уточнюють загальні 

літературні норми у всіх тих випадках, коли в їхніх межах допускаються різні 

варіанти в тих або інших конкретних текстах залежно від їхнього цільового 

призначення, змісту, прагматичної спрямованості [17]. 

С. І. Виноградов стилістичну норму кваліфікує як «відповідність тексту (що 

належить до того чи іншого жанру, функціонального різновиду, підсистеми 

літературної мови) стандарту, що склався в певній культурі та є суспільно 

прийнятним у даний момент» [29, с. 125].  

Поділяючи думку Л. Г. Лисицької, вважаємо, що стилістичні норми, порівняно з 

мовними, не обмежуються проблемою вибору й використання мовних засобів у 

тексті: вони охоплюють не тільки вербальні, але й тематичні і, власне, текстологічні 

компоненти. Стилістичні норми визначають вибір засобів та їх організацію в тексті, 

тому сферою дії стилістичної норми є текст, його функціонально-стилістична і 

жанрова належність. Зв’язок стилістичних норм із текстом проявляється в тому, що 

внутрішнє членування стилістичних норм може спиратися на функціонально-

стилістичну класифікацію текстів, їх жанрові відмінності [92]. 

Стилістичні дефекти або стилістичні невдачі часто виникають внаслідок 

слабкого володіння ресурсами літературної мови, а також через недостатньо 

розвинені уміння комунікантів невимушено, повно та лаконічно висловлювати 

свої думки [92]. 

У писемному мовленні, згідно І. В. Берелею, визначаємо такі відхилення від 

норми: 1) на лексико-фразеологічному рівні: лексико-семантичні, семантико-

фразеологічні, лексико-стилістичні, стилістично-фразеологічні похибки, пов’язані 

з недоречним уживанням стилістично й експресивно забарвлених слів, 

фразеологізмів; 2) морфолого-стилістичні похибки, пов’язані з недоречним 

застосуванням розмовних або специфічно книжних варіантів; 3)  на 
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синтаксичному рівні: власне синтаксичні помилки в побудові словосполучень, 

речень, а також стилістично-синтаксичні і комунікативно-стилістичні похибки; 4) 

у тексті на рівні складного синтаксичного цілого розрізняють текстуально-

комунікативні помилки, що порушують комунікативно-стилістичні норми 

цілісного висловлювання, і текстуально-стилістичні, пов’язані з недоречним 

застосуванням у тексті мовних засобів, властивих іншим стилям, які не 

відповідають цільовим призначенням тексту та його жанровій специфіці [17]. 

Отже, аналіз наукових лінгвістичних праць дав можливість виробити власну 

дефініцію поняття «стилістична норма». Стилістичною нормою вважаємо 

відповідність тексту за тематичними, структурно-композиційними, 

лінгвостилістичними (лексико-стилістичними, стилістично-фразеологічними, 

морфолого-стилістичними, стилістично-синтаксичними та текстуально-

стилістичними), прагматичними (комунікативно-стилістичними) характеристиками 

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

Стилістична норма передбачає уникнення не лише тематичних, структурно-

композиційних, лінгвостилістичних та прагматичних елементів інших стилів, але й 

потрапляння до тексту елементів інших літературних жанрів. 

Під поняттям тематичних характеристик маємо на увазі відповідність змісту 

інформації, проблематики тексту стилю її викладу: наукова проблематика має 

висвітлюватися в науковому або науково-популярному стилях писемного мовлення 

(але не може бути викладена в розмовному чи художньому). 

Під структурно-композиційними характеристиками (архітектонікою) розуміємо 

наявність усіх композиційних елементів тексту відповідно до його стилю, жанру. Так, 

на рівні макроструктури тексти монографії, дисертації, інколи статті мають такі 

одиниці об’ємно-прагматичного членування: частину, главу, підглаву, і будуються на 

основі реалізації принципу адитивності / неадитивності, коли між такими одиницями 

встановлюються відношення доповнення, розвитку. Наукові тексти мають вступ, 

основну частину, висновки, посилання, цитування, анотації тощо. Кожен жанр 

наукового стилю має власні структурно-композиційні особливості.  
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Лексико-стилістичні характеристики розуміємо як відповідність 

слововживання нормам певного стилю (зокрема наукового), уміння вибирати із 

синонімічного ряду слово, яке найбільш точне у смисловому плані, а також 

стилістично й ситуативно доречне. Таким чином, стилістично-фразеологічні 

характеристики інтерпретуємо як відповідність вживання фразеологічних 

одиниць нормам певного стилю (зокрема наукового). У науковому стилі 

використовуються переважно напіввільні фразеологічні сполуки: to come to a 

conclusion, to arrive at a conclusion (deduction) – дійти висновку. 

Морфолого-стилістичні характеристики визначають вживання морфологічних 

елементів, притаманних певному стилю мовлення. Так, у художньому стилі можуть 

використовуватися певні «морфологічні вільності», наприклад, секретарка, головиха. 

У науковому ж стилі існує морфологічна строгість. 

Стилістично-синтаксичними характеристиками вважаємо відповідність 

синтаксичних конструкцій стилю мовлення. Наприклад, для розмовного стилю 

англійської мови характерні еліптичні конструкції, прості речення. Для наукового – 

навпаки, структурно повні речення, складні речення. 

Під текстуально-стилістичними характеристиками розуміємо відсутність 

проникнення фрагментів тексту, які належать до якогось іншого стилю. 

Наприклад, до наукового тексту можуть потрапляти елементи публіцистичного 

стилю, коли автор відходить від канонів науковості й описує власні роздуми, які 

не мають наукового обґрунтування. 

Під прагматичними (комунікативно-стилістичними) характеристиками 

розуміємо адекватність / неадекватність змісту тексту комунікативному наміру 

автора, оцінку ступеня логічності, абстрагованості, об’єктивності, точності,  

нейтральної емоційності, експліцитності. Не володіючи засобами наукового 

стилю, людина не зможе донести до наукової спільноти результати своїх 

досліджень, зробити їх такими, щоб у вчених не з’являлося сумніву щодо 

достовірності даних. 
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1.3. Жанрово-структурні та лінгвостилістичні характеристики наукових 

текстів 

Наука й техніка перебувають у постійному розвитку, який з кожним роком стає 

інтенсивнішим і охоплює всі сфери людської життєдіяльності. Унаслідок того, що 

останнім часом відбувається інтеграція наукового знання, стрімко збільшився обсяг 

актуальної наукової інформації, ефективний обмін якою відбувається лише за умови 

правильного використанні різних засобів мови. Тому в перманентному розвитку 

перебуває і науковий стиль викладу, вивчення якого набуває все більшої значущості 

[165]. Для того, щоб висловлювати свої наукові знання, концепції, теорії, закони, 

погляди, гіпотези вчений має знати норми літературної мови, а також загальнотекстові 

і науковостильові норми, що регламентують формування саме наукового тексту [78]. 

З погляду прагмалінгвістики, мовленнєві жанри наукового стилю 

характеризують за такими критеріями: мета, умова вживання, зміст спілкування, обсяг 

матеріалу, абзацне структурування, соціальні ролі відправника й одержувача тексту, 

пресупозиційні властивості і стереотипні мовні очікування відправника тексту [189]. 

У межах наукового стилю вчені виділяють такі підстилі: 1) науковий академічний – 

власне наукові тексти, представлені такими жанрами: монографія, стаття, дисертація, 

науково-технічний звіт, тези, доповідь, повідомлення, виступ; 2) науковий навчальний 

(підручник, навчальний посібник, лекція тощо); 3) науковий інформаційний 

(інформаційно-реферативні наукові тексти: реферат, анотація, патентний опис); 4) 

науково-довідниковий (довідково-енциклопедичні наукові тексти: енциклопедія, 

словник, довідник); 5) науково-оцінний підстиль (рецензія, відгук, експертний 

висновок, полемічний виступ); 6) науково-популярний підстиль (стаття, лекція, 

нарис); науково-інструктивний (науково-методичний) підстиль (інструкція, 

керівництво, пам'ятка, рекомендації, супровідна документація, методики, програма); 

7) науково-діловий підстиль: а) наукова і технічна документація (патент, авторське 

свідоцтво, опис винаходу, стандарт, технічні умови, нормаль, специфікація тощо); б) 

управлінські тексти (акт, заявка, рекомендація, договір, рекламація, проект, постанова, 

рішення, вказівки, плановий документ, звіт, лист); а також 8) розмовний науковий 

макростиль (доповідь, полемічний виступ, дискусія) [177; 191]. 
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Для розроблення методики навчання наукового писемного мовлення вважаємо 

доцільним, услід за Т. А. Чепраковою, поділяти наукові тексти на описові (дають 

визначення, характеризують об’єкт, що перебуває в статичному або динамічному 

стані, вказують на його відмінності від інших одиниць) та аргументативні 

(формують певний погляд на об’єкт, його оцінку; доводять дійсність існування 

основних понять і категорій науки, наявних між ними зв’язків; змішаного типу – 

реалізують складну комунікативну установку). В описових текстах мовець прагне 

повідомити певні відомості про об’єкт, а в аргументативних – свої думки з приводу 

об’єкта; в наукових аргументативних текстах мовець намагається максимально 

обґрунтувати свої знання про цей об’єкт. В описових текстах  логічний наголос 

зосереджується на предикативній частині речення. Аргументативні тексти є 

організованими структурами, які об’єднуються на основі логічного причинно-

наслідкового або умовно-допустового зв’язків [191]. 

Відповідно до наведеної класифікації наукових текстів, визначаємо основні 

стратегії наукового дискурсу (за А. В. Іспірян): 1) виокремлення проблемної ситуації 

й виділення предмета дослідження; 2) аналіз історії питання; 3) формулювання 

гіпотези й мети дослідження; 4) обґрунтування методів і матеріалу дослідження; 5) 

побудова теоретичної моделі предмета вивчення; 6) виклад результатів спостережень 

або експерименту; 7) коментування й обговорення результатів дослідження; 8) 

надання експертної оцінки проведеному дослідженню; 9) визначення галузі 

практичного застосування одержаних результатів; 10) викладення результатів у формі, 

прийнятній для фахівців і нефахівців [59]. 

Основними жанрами наукової літератури, услід за Т. О. Чепраковою, 

вважаємо монографію і статтю, які представляють науковий академічний підстиль. 

Усі інші жанри: підручник, навчальний посібник, доповідь, тези, дисертація, реферат, 

рецензія – в тій чи іншій мірі є вторинними з походження, оскільки їхня смислова і 

формальна організація багато в чому залежить від впливу основних жанрів 

академічного підстилю [191]. 

Метою наукового повідомлення вважаємо процес виведення нового знання 

про предмет, явища, їхні властивості й якості, зумовлений комунікативними канонами 
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наукового спілкування – логічністю викладу, доведенням істинності і хибності певних 

положень. Унормована модель типово-подієвої статусно-рольової комунікації: типова 

подія, типові учасники комунікації, ситуативні контексти, офіційно прийняті норми 

комунікації, традиційні форми спілкування. Характерною рисою для наукового 

дискурсу є принципова рівність усіх учасників комунікації: кожен науковець 

критично ставиться як до чужих, так  до своїх розвідок. Система базових цінностей: 

цінності наукового дискурсу сконцентровані в його ключових концептах: істина, 

знання, дослідження [59]. 

Основними рисами наукового дискурсу є абстрагованість, логічність, 

об’єктивність, точність, ясність, короткість, нейтральна емоційність, насиченість 

фактичною інформацією, безпідтекстність, обґрунтованість, достатність [27, с. 22; 

94, с. 285]. Абстрагованість виявляється в яскраво вираженій номінативності й 

абстраговано-узагальненому оформленні висловлювання (функціонально-семантичне 

забарвлення наукового мовлення). Ідеалом наукової комунікації є спілкування 

абстрактних особистостей – суб’єкта й адресата [27, с. 22]. Логічність полягає у 

використанні таких мовних засобів, які відображають логічність викладення думок. 

Об’єктивність досягається завдяки встановленню наукової істини, мінімалізації 

суб’єктивної модальності. Точність полягає у використанні однозначних засобів 

вербалізації (термінів, наукової лексики), які здатні точно виражати сутність понять 

[59]. Ясність викладу передбачає те, що текст може бути швидко прочитаним і 

зрозумілим: мова має бути простою, фрази – гарно вибудувані, тема дослідження 

повинна розвиватися логічно [136]. Стислість статті передбачає охоплення лише 

необхідної інформації, а також уникнення непотрібних слів. Нейтральна емоційність: 

мета науки – не емоційно впливати на реципієнта, а з використанням логіки і доказів. 

Інтелектуальна експресія – підкреслення важливості тієї чи іншої думки [27, с. 47]. 

Насиченість фактичною інформацією потрібна для доказовості та об’єктивності 

викладу. Безпідтекстність інформації – наукове мовлення експліцитне, підтекст 

суперечить його сутності.  Обґрунтованість наукового висловлювання [27, с. 25, 

с. 33]. Мінімальна достатність ознак, зв’язків, аргументів для наукових доведень та 

висновків [27, с. 39]. 
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Виклад інформації в науковому тексті має аглютинативний характер – розвиток 

наукового тексту відбувається не плавно, не рівномірно, стрибкоподібно, через 

включення у нього нових інформаційних блоків з опорою на попередній контекст і 

повторення найбільш важливих смислових фрагментів [11, с. 32–33].  

У процесі розроблення авторської методики науковий текст, услід за  

Т. Н. Хомутовою, розглядаємо в когнітивному, соціальному, культурному та мовному 

секторах. У когнітивному секторі науковий текст є фрагментом спеціального 

наукового знання певної предметної галузі. У соціальному секторі науковий текст – це 

фрагмент професійного соціального простору. В культурному секторі науковий текст 

як фрагмент культури базується на культурних цінностях того чи іншого народу. У 

мовному секторі науковий текст є фрагментом спеціальної підмови, у якій за 

допомогою мовних категорій і мовних засобів виражається наукове знання, культурні 

цінності та соціальні дії [187, с. 39]. Основним засобом інтегрування усіх складових 

тексту є мова, зокрема лексика, яка відображає когнітивний, культурний і соціальний 

сектори тексту. 

Важливими структурними компонентами наукового тексту є інтертекст та 

прецедентні феномени. 

Під інтертекстуальністю розуміють актуалізацію міжтекстових зв’язків мовної 

одиниці (цитата, прислів’я, приказка, афоризм тощо) за її смислового розгортання в 

новому контексті [58, с. 167–169]. Інтертекстуальність – наявність у певному тексті 

слідів інших текстів; діалогічний зв’язок тексту в семіотичному універсумі з 

попередніми текстами (рекурсивний) та з подальшим текстотворенням 

(прокурсивний) [148, c. 191]; безперервний процес взаємодії текстів і світоглядів у 

загальному ланцюзі світової культури [6]; багатовимірний змістовно-смисловий 

зв’язок одного дискурсу з іншим у рамках одного цілого дискурсу (окремий випадок 

інтертекстуальної взаємодії: посилання, цитати), так і в межах конкретного 

смислового простору [75]. Інтертекстуальність полягає у використанні модальних 

елементів пропозиційних відношень, які роблять коректним введення власної думки 

щодо тієї чи іншої тези, що належить іншій мовній особистості [157, с. 450–453]. 
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Інтертекстуальність пояснює той факт, що будь-який науковий твір 

ретроспективно і проспективно пов'язаний з іншими дослідженнями і виступає як 

своєрідний мікротекст у загальнонауковому макротексті [157]. Інтертекстуальність як 

у широкому (глобальний інтертекст), так і у вузькому її розумінні (сукупність цитат) 

розглядається як особливий засіб породження нового текстового смислу [157]. 

Виявами інтертекстуальності вважаємо цитати, алюзії, ремінісценції, мандрівні 

сюжети, римейк, запозичення світоглядного способу естетичної фіксації світу, 

парадигматики асоціацій, синкретизм функціональних стилів і жанрів [148, c. 191]. 

У навчанні наукового писемного мовлення спираємося на класифікацію 

функцій інтертекстуальних одиниць, визначену Е. В. Михайловою: референційну, 

оцінну, етикетну і декоративну. Референційна функція реалізується під час посилання 

адресата на інший, раніше створений, текст за додатковою інформацією. Мета 

запозичень такого роду – поінформувати читача статті про роботу інших дослідників, 

безпосередньо пов’язаних з цією статтею, включивши їх у сферу викладу власного 

матеріалу. Оцінна функція під час цитування (або посилання) полягає у вираженні 

ставлення автора до іншого тексту. Ця функція представлена двома форматами – 

критичним (переважно негативна оцінка) та емпатичним (автор намагається 

дотримуватися позиції того, чий текст згадано). Етикетна функція реалізується як 

повага до наукового співтовариства загалом, тієї чи іншої наукової школи, і як ознака 

певної групи текстів. Декоративна функція полягає в оздобленні наукового тексту 

цитатою або посиланням, спрямована на пом’якшення стилю, вираження 

індивідуально-авторського начала у статті [106, с. 18]. 

Інтертекстуальність спрямована на формування змісту твору (повністю або 

частково) через посилання на інший текст, який можна знайти у творчості того ж 

автора, у суміжному дискурсі або в текстах попередніх років [162, с. 12; 213, с. 16].  

Особливо актуальна інтертекстуальність у сфері наукової комунікації, оскільки 

жоден науковий дискурс не може бути створений без опори на вже наявні дискурси. 

Науковий дискурс – це результат особливого виду інтертекстуальної діалогічної 

взаємодії, учасниками якої є реальні мовленнєві суб’єкти або наукові тексти, разом із 

лінгвістичними засобами вираження та екстралінгвістичними факторами [75]. 
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Науковий текст є новою тканиною, зітканою зі старих цитат, формул, 

узагальнень, запозичення ідей, гіпотез, коментування чужих думок, є 

формальним. Інтертекстуальність репрезентована у такому тексті через систему 

посилань, цитат, виносок [75] і використовується для висунення гіпотез, 

аргументування власних думок дослідника, доведення припущень, формування 

нових ідей, заперечення певних гіпотез, тверджень. Інтертекстуальність вказує на 

обізнаність вченого з колом досліджуваних проблем, на ерудицію автора, його 

глибину пізнання досліджуваної тематики. 

Посилання в науковій статті можна розділити на чотири групи: іменні, 

титульні, адресні та змішані (бібліографічні). Іменні посилання встановлюють 

зв’язок між двома науковими текстами за допомогою вказівки на ім’я автора 

запозиченого тексту, титульні посилання вказують на назву відповідного тексту, 

адресні – на додаткові характеристики видання (рік, місце, назва видавництва 

тощо), змішані посилання є комбінацією уже згаданих [106].  

Поділяючи погляди Н. В. Корольової, виділяємо три типи дискурсивних 

маркерів інтертекстуальності:  маркери, які мають загальновживаний характер, 

єднальні (and, also, nor, протиставні however, nevertheless, yet, причинні so, then, 

hence, therefore, consequently, in account of this, as a result, in consequence, for this 

purpose, etc.); часові (then, next, after that, at the same time, that before, finally, at last, 

in the end, firstly, etc); власне-інтертекстуальні маркери: предикативна конструкція 

«Subject+Predicate», конструкції безособових речень: it is (not) true that.., it is (not) 

clear that.., it may be a useful prelude to indicate my opinion .., it is advantageous to 

show.., there seems to be no advantage.., it is better to think…; конструкції на зразок 

«Participle II + postposition»: furnished by smb, restricted by linguists, illustrated in 

several books and articles та ін.; нульові або графічні дискурсивні маркери, що 

характеризуються браком будь-яких лексико-синтаксичних покажчиків на 

чужорідний текст, упізнавання чужого тексту відбувається здебільшого внаслідок 

використання лапок, квадратних і круглих дужок, символів та цифр різних 

регістрів [75]. 
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У контексті інтертекстуальності особливо значущі для наукового тексту 

прецедентні феномени. 

Прецедентними феноменами, услід за Т. В. Крутько, визначаємо такі, які 

відомі значній частині  представників  лінгвокультурної спільноти; які актуальні в 

когнітивному  плані та які постійно відтворюються у мовленні [84]. Прецеденти 

вирізняються великою семантичною ємністю за мінімальної формальної 

місткості, оскільки є результатом смислової компресії змісту вихідних текстів 

(прототекстів) та формою їхньої метонімічної заміни [11]. 

У науковому тексті прецедентні знаки репрезентують кванти старого знання 

(закони, теорії, гіпотези, теореми, принципи, методи), які належать до  

дисциплінарного фонду науки, «перетворюючись на термінологічні поняття». 

Володіння такими поняттями є умовою професійної компетентності кожного вченого, 

а отже, запорукою взаєморозуміння автора і читача [11, с. 32–36]. Прецедентні 

феномени у наукових текстах є одним із способів збереження, розвитку і передання 

знань матричного формату. Ці знання можуть бути представлені у вигляді когнітивної 

матриці, яка об’єднує низку концептуальних галузей, котрі відіграють роль 

когнітивних контекстів осмислення того чи іншого прецедентного феномену [174]. 

Прецедентні феномени у наукових текстах виявляють власну специфіку, яка 

зумовлена такими основними характеристиками, як інформативність, цілісність, 

логічність й експліцитність у поданні інформації, інтертекстуальність і зв’язність 

наукових текстів [174]. 

До прецедентних феноменів відносимо прецедентні ситуації (невербальні), 

прецедентні висловлення, прецедентні імена, прецедентні тексти [84]. 

Формування прецедентності базується на певних мовних і когнітивних 

механізмах. До мовних механізмів (за Т. Тимофеєвою) належать: посилання, виноски, 

цитати, позиція теми висловлювання, номінація (прецедентне ім’я, назва прецедентної 

ситуації, стійке словосполучення, складне слово, стверджувальне речення в 

позачасовому плані). Основними когнітивними механізмами виступають фокусування 

уваги, когнітивна метонімія, концептуальна інтеграція, інференція, імплікація [174]. 
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Прецедентні тексти вважаємо важливим структурним елементом наукового 

дискурсу. На їхній основі вибудовується весь корпус внутрішньої і зовнішньої 

інституціональної комунікації, визначаються її мета, базові стратегічні установки, 

унормовані положення, головні правила статусно-рольової ситуації спілкування. 

Прецедентні тексти є смисловими блоками мовленнєвого твору, які актуалізують 

значущу для автора фонову інформацію та апелюють до «культурної пам'яті» читача 

[10, с. 107]; послідовністю знакових одиниць, яка характеризується цілісністю і 

зв’язністю і має ціннісну значущість для певної групи [160]; текстом, який є 

елементом культурної пам’яті народу й регулярно використовується в інших текстах; 

текстом, який добре відомий представникам певної національно-культурної 

спільноти; багаторазово відтворюваним у мовленні, часто в стислій формі; 

самодостатнім для розуміння, тобто здатним існувати без контексту [58,  с. 167–169]. 

Прецедентні тексти є показником ціннісного універсуму; рівня сформованості 

лінгвокультурного тезауруса мовної особистості, зокрема її текстової концептосфери, 

аперцепційної бази для інтерпретації творів, у яких функціонують прецедентні тексти; 

стилетвірною одиницею, засобом формування ідіостилю автора, засобом 

смислотворення, актуалізації «заданого» смислу [110]. 

Прецедентні тексти культурного характеру виконують у науковому тексті такі 

функції: маркують завершення мікротеми тексту й узагальнюють сказане за 

допомогою беззаперечного твердження; забезпечують зіставлення наукових понять з 

явищами для кращого засвоєння інтелектуального змісту;  ілюструють теоретичні 

положення концепції; активізують образне та асоціативне мислення читача [11]. 

Прецедентні тексти в науковому дискурсі відіграють роль фундаментальних у 

творенні нового дискурсивного продукту, визначають зв’язок інтелектуального 

продукту з науковими традиціями та школами, забезпечують неперервність наукового 

континууму, виступають показником ерудованості особистості дослідника, його 

готовності стати частиною наукового процесу. 

Володіння прецедентними феноменами наукового дискурсу вважаємо однією з 

найголовніших передумов компетентності в написанні наукових текстів: це 
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демонструє обізнаність з науковим простором наукової спільноти, мова якої 

вивчається, здатність стати частиною цієї спільноти. 

Розглянемо лінгвальні особливості наукових текстів загалом та 

англійських зокрема.  

Аналіз наукових праць, а також власні дослідження наукових текстів дали 

можливість визначити їхні лінгвальні особливості [27; 30; 44; 204]. 

1. Домінування лексики логіко-поняттєвого характеру – насиченість термінами, 

спеціальною галузевою загальнонауковою лексикою, яка забезпечує точність, 

абстрагованість, узагальненість викладу інформації. В ролі термінів можуть 

використовуватись як слова, що вживаються винятково в рамках певного стилю, так і 

спеціальні значення загальнонародних слів. Терміни мають забезпечувати однозначне 

розуміння фахівцями переданої інформації. Терміни, запозичені з інших мов, часто 

бувають немотивованими або мають помилкову мотивацію. Терміни позначають: а) 

найбільш загальні категоріальні поняття, властиві всім наукам; б) поняття, характерні 

для окремих суміжних наук; в) вузькоспеціальні поняття [27, с. 54] 

Галузевою загальнонауковою лексикою вважаємо слова і словосполучення, які 

не є термінами, але вживаються лише в певній галузі науки, відібрані вузьким колом 

фахівців, звичні для них, що дають їм можливість не замислюватися над способом 

вираження думки, а зосереджуватися на суті справи. 

У наукових текстах трапляється безеквівалентна та культурно маркована  

загальнонаукова лексика, яка відображає наукову картину світу певного етносу: 

наукові концепти по-різному віддзеркалені в різних культурах і, відповідно, по-

різному відображається у мовних системах різних етносів. 

2. Використання слів, які абстрагують суб’єктивну позицію автора щодо 

об’єктивності знань (researchers (scientists) believe; scientists have proved) [44; 204]. 

3. Застосування у реченнях наукових текстів займенників they і one без 

вказівки на виконавця дії, які відповідають неозначено-особовим реченням в 

українській мові [44; 204]. 
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4. У наукових текстах поширені безособові речення, які за своєю структурою є 

двоскладними: мають займенник one у функції підмета (Наприклад: This way of 

solving the problem is more common than that one) [44; 204]. 

5. Специфіка англійського наукового стилю виявляється в заміні означальних 

підрядних речень прикметниками в постпозиції: the samples sent; і у використанні 

форм інфінітива у функції означення: the results to be received … [44; 204].  

6. Поширене використання еліптичних конструкцій – low-pressure producers, 

випадки опущення артикля – general view, biological engineering  [44; 204].  

7. Використання конструкцій з прийменником – of the oxidizer, of liquid oxygen, 

численні атрибутивні групи – pay-as-you-earn income tax scheme (план збору податку 

на прибуток відповідно до заробітку) [44; 204].  

8. Слова, які виражають модальність повідомлення – авторське ставлення до 

того, що він говорить: достовірність, припущення [30]. 

9. Використання спеціальних абревіатур для підвищення рівня щільності 

когнітивної інформації тексту (E.V. A. – extra vehicular activity), абревіатур-латинізмів 

(i.e. = id est – «тобто», etc. = &c. = et cetera – «і т. д.» [30]. 

10. Для наукового стилю характерне використання спеціальної фразеології, 

клішованих фраз (to come to a conclusion, to arrive at a conclusion (deduction) – дійти 

висновку, to draw a conclusion, conclude, infer – зробити висновок; to advance / formulate 

/ propose a hypothesis – висунути гіпотезу, to confirm a hypothesis – підтвердити 

гіпотезу, to test a hypothesis with experiment – перевірити гіпотезу на досліді) [30]. 

11. Використання інфінітивних і герундіальних зворотів [30; 204].  

12. У сучасній англійській науковій літературі заведено викладати як від 

першої особи (In this paper I suggest – у цій роботі я пропоную...), так і від третьої 

особи. Часто застосовуються безособові і неозначено-особові конструкції на 

зразок: it was decided, it has been found expedient, it is to be noted, it is necessary, it is 

important, care must be taken [30; 204]. 

13. Для наукового стилю характерні різноманітні засоби вираження 

пасивності щодо формального підмета: дієслівні форми пасивного стану, дієслівні 

конструкції з пасивним значенням [30; 204]. 
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 14. Традиційно вважається, що науковий стиль бідний на виразні засоби. 

Проте яскравою особливістю англійських наукових текстів є те, що їхня мова, 

зазвичай, більш експресивна й емоційна, ніж мова українських наукових текстів. 

Розмовна лексика та образні звороти – звичайне явище в англійських науково-

технічних, науково-популярних, спеціальних та публіцистичних текстах, і їх 

поява там не привертає особливої уваги читачів [30; 204]. 

У практиці навчання студентів магістратури передбачено опанування 

студентами насамперед лінгвостилістичними особливостями англомовного 

наукового академічного підстилю, основними стратегіями наукового дискурсу,  

формування умінь складати описові та аргументативні тексти з дотриманням 

основних характеристик наукового дискурсу (абстрагованість, логічність, 

об’єктивність, точність, ясність, короткість, нейтральна емоційність, насиченість 

фактичною інформацією, безпідтекстність, обґрунтованість, достатність).   

 

Наукова стаття 

Наукова стаття – коротке повідомлення про результати науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт [97]; це первинний і основний письмовий жанр 

наукового дискурсу, завданням якого є постановка й розв’язання однієї наукової 

проблеми [33]. Саме тому наукову статтю вважають інтегрувальним засобом 

обміну знаннями. Ядром наукового стилю вважають власне-наукові (науково-

технічні) статті, статті-повідомлення, монографії, дисертації, науково-технічні 

звіти, деякі форми жанру «тези» [59; 177]. 

Наукова стаття має стереотипний характер, тобто репрезентує сукупність 

правил, зразків і принципів. Стереотипізація означає формування системи типових 

мовних засобів і текстових форм для вираження композиційно пізнавальної діяльності 

в галузі науки, її когнітивної моделі у сфері текстотворення і поширюється на 

лексичні одиниці, синтаксичні конструкції, надфразові єдності [136]. 

Науково-технічна стаття – це первинний письмовий жанр наукового дискурсу, 

завданням якого є постановка та розв’язання однієї наукової проблеми, як має 

середній обсяг, конвенційну структуру, систему посилань і вихідні дані [136]. 
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Услід за Г. Грефен, визначаємо такі ознаки наукової статті: 1) наукова 

стаття – процес вивчення автором певної актуальної теми дослідження, відомої, 

але не розв’язаної проблеми; 2) текст наукової статті здатний створити важливі 

передумови для перманентного процесу досліджень; 3) автор наукової статті 

звертається до читача, чиє існування і робота йому добре відомі завдяки 

спільності його інституційної належності і знання; 4) наукова стаття містить 

інформацію, яку треба доставити і об’єктивувати для розширення суспільного 

запасу знань; 5) наукова стаття передає знання в осяжній і в зв’язній формі, 

«одним шматком», тому обсяг тексту не може бути дуже великим [218]. 

У розробленні авторської методики спираємося на таку класифікацію наукових 

статей: 1) власне-наукова (науково-технічна) стаття, в якій досить детально висвітлено 

основні результати дослідження; 2) передова стаття (у якій виражається погляд щодо 

найбільш актуального питання в певний час, визначаються шляхи розвитку цього 

питання); 3) історико-наукова оглядова стаття (розкриває стан дослідженості певної 

проблеми, узагальнює публікації в певній галузі знань); 4) дискусійна або полемічна 

стаття (у цій статті науковець ставить перед собою завдання – обґрунтувати власну 

позицію зі спірного питання, показати своє бачення проблеми, причин її виникнення, 

значущість, способів її розв’язання; а також науковець спростовує позицію свого 

опонента); 5) проблемно-постановча (стаття, в якій вперше ставиться (формулюється) 

проблема для подальшого її обговорення і пошуку шляхів розв’язання;  6) науково-

популярна стаття;  7) стаття-рецензія; 8) стаття-відгук [33; 97; 177]. 

Фаховий рівень студентів магістратури природничих факультетів дає їм 

можливість писати лише власне-наукові (репрезентувати результати своєї науково-

дослідної роботи, яка відбувається у форматі написання кваліфікаційних робіт) та 

історико-наукові оглядові (здійснювати аналітичний огляд наукових джерел із 

проблематики своєї кваліфікаційної роботи) статті. Передові, дискусійні або 

полемічні, проблемно-постановчі статті, статті-рецензії та статті-відгуки потребують, 

на наше переконання, більш високої фахової підготовки й обізнаності у науковій 

сфері, яку майбутні фахівці здобувають в аспірантурі, докторантурі та в процесі 
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безперервної самоосвіти. Науково-популярні статті перебувають на периферії 

наукового жанру і не становлять інтересу для нашого дослідження. 

Наукова стаття характеризується середнім обсягом (у межах 1 друкованого 

аркуша), прийнятою системою посилань, жорсткою композиційно-логічною 

структурою, обов’язковим списком літератури, наявністю анотації, ключових слів. 

Літературні жанри диференціюються жанротвірними ознаками, необхідними 

для впізнання, характеристики та конструювання мовленнєвого жанру. До таких ознак 

належать:  комунікативна мета, образ автора, образ адресата, диктум, фактор 

минулого, фактор майбутнього, формальна організація. 

Комунікативна мета жанру наукової статті – інформативна: передання 

об’єктивної інформації про природу, людину і суспільство; автор прямо 

формулює свою конкретну мету/дослідницьке завдання; обов’язковим елементом 

наукової статті є переконання читача в істинності положень дослідження за 

допомогою різних мовних засобів [8]. 

Автор наукової статті є компетентним дослідником, який володіє новими 

для наукової громадськості знаннями. Сучасний науковий стиль тяжіє до 

неособистої манери викладу [8; 79, с. 521]. Автор не може виражати свою думку 

прямо (з використанням особового займенника «я»), з допомогою пасивних 

конструкцій, оцінної лексики, засобів вираження модальності впевненості, 

невпевненості, припущення тощо. 

Наукова стаття орієнтована на адресата – підготовленого, фахівця, здатного 

сприйняти науковий текст даної тематики. Дослідники виділяють три групи засобів 

адресації: композиційно-орієнтувальні (орієнтують адресата в тексті: використання 

операторів ретроспективної і проспективної спрямованості), делімітувальні 

(акцентують на більш важливій інформації) і мисленнєво-активізувальні (виражають 

логіку викладу, перехід від однієї думки до іншої) [8; 12]. 

Диктум мовленнєвого жанру передбачає виділення таких аспектів: 

наявність/відсутність події, оцінний характер події, включення події в особисту сферу 

мовця, часова перспектива події, кількісний аспект диктуму [199, с. 28]. Композиція 

наукової статті має три компоненти: вступ (постановка проблеми, включення роботи в 
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коло досліджень; визначення актуальності дослідження; визначення базового поняття 

дослідження; історія питання; визначення мети дослідження; характеристика 

матеріалу дослідження), основну частину (теоретична й практична частини, де 

висвітлюються різні погляди вчених на проблему дослідження, а також аналіз і опис 

досліджуваного явища) і висновок [206; 211; 222; 224; 241; 251].  

Наукова стаття має три плани часової перспективи: минуле (історія питання), 

теперішнє (актуальність, аналіз матеріалу), майбутнє (перспектива дослідження) [8]. 

Фактором минулого для власне-наукової статті визначаємо попередньо 

проведене дослідження: стаття представляє результати цього дослідження. Цей 

параметр відрізняє власне-наукову статтю, засновану на результатах конкретного 

дослідження, від оглядової, проблемно-постановочної та інших статей. Фактор 

майбутнього, або перлокутивний ефект, у науковій статті виражається в тому, що 

автор очікує від адресата розуміння ідей роботи, згоди з позицією дослідника [8]. 

Формальна організація –  мовне оформлення для наукової статті має низку 

особливостей: часте вживання вставних слів і вставних конструкцій, складний 

синтаксис, використання великої кількості термінів, абревіатур [8]. 

Зміст і форма наукової статті не лише тісно взаємопов’язані: жодне 

дослідження не можна вважати закінченим, якщо воно не має відповідної форми 

викладу [136]. 

Аналіз наукової літератури, а також практика читання іншомовних 

наукових статей дали можливість констатувати наявність у них трьох прошарків: 

універсального, національно-специфічного, видавничо-специфічного, володіння 

якими здатне забезпечити інтегрування молодого фахівця в науковий простір 

англомовного соціуму. 

Універсальний шар полягає в тому, що науковий стиль має низку універсальних 

ознак, які не змінюються у текстах залежно від їхньої національно-культурної 

належності: абстрагованість, логічність, об’єктивність, точність, ясність, короткість, 

нейтральна емоційність, насиченість фактичною інформацією, безпідтекстність, 

обґрунтованість, достатність, інтертекстуальність; використання термінологічної, 
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загальнонаукової, спеціалізованої лексики; комунікативна мета, образ автора, образ 

адресата, диктум, фактор минулого, фактор майбутнього, формальна організація. 

Національно-специфічний прошарок виявляється у використанні: а) 

особливих мовних засобів (наукових понять, термінів із культурним маркером 

семантики, фразеологічних одиниць, мовних кліше, особливих граматичних 

форм, синтаксичних конструкцій, які застосовуються в жанрах англомовного 

наукового дискурсу); б) прецедентних текстів, характерних для певних наукових 

шкіл та напрямів дослідження англомовного наукового простору, текстів, які 

вважаються фундаментальними в певних галузях природничих наук, виконують 

референційну, оцінну, етикетну та декоративну функції, виступають культурним 

маркером ідентифікації наукового тексту. 

Видавничо-специфічний прошарок: вимоги до структури та оформлення 

(посилання, маркування окремих фрагментів тексту, наявність певних 

композиційних компонентів тексту тощо) наукових статей, які регламентуються 

а) державними органами, які ведуть моніторинг за освітнім процесом у державі, б) 

редакційними колективами наукових видань. 

Анотація 

Анотація – це гранично стисла характеристика першоджерела, що має чисто 

інформаційне значення [26]. Анотація коротко інформує про зміст і структуру 

наукового тексту, експлікує центральну проблему дослідження, репрезентує цілі і 

завдання автора, а також намічає перспективу розгортання основного тексту. Анотація 

характеризується високим ступенем узагальнення наукового змісту, має специфічну 

прагматичну установку і володіє високим ступенем автосемантії щодо основного 

тексту. Анотація лише перераховує ті питання, які висвітлені в першоджерелі, не 

розкриваючи самого змісту цих питань, але відповідаючи на запитання: «Про що 

йдеться в первинному тексті?» Анотація є лише дороговказом для відбору 

першоджерел і не може їх замінити.  В анотації вказано лише на суттєві ознаки 

документа, які дають можливість виявити його наукове і практичне значення та 

новизну, відрізнити його від інших, близьких до нього за тематикою та цільовим 

призначенням. Традиційно анотація становить близько 500 – 600 знаків [64; 78]. 
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Анотація не може замінити собою самого матеріалу. Вона повинна дати 

лише загальне уявлення про основний зміст книги або статті. Розрізняємо такі 

типи анотацій: описові та реферативні, довідкові, рекомендаційні і критичні, 

загальні і спеціалізовані. 

Описова анотація містить лише опис матеріалу, не розкриваючи його 

змісту (тобто вихідні дані і тема). Описова анотація складається з трьох частин: 

вступної (вихідні дані); описової, яка охоплює перелік найбільш важливих 

положень щодо змісту роботи; заключної, що містить один основний висновок, 

зроблений на основі висновків автора або вказівки на одне якесь питання, якому в 

роботі приділяється особлива увага [26; 49]. 

У реферативній анотації вказується, що саме міститься в науковій статті, 

тобто матеріал викладається у зв’язній, хоча і в гранично-стислій та узагальненій 

формі. Реферативна анотація є дуже короткими тезами з тексту оригіналу. У цій 

анотації в гранично-стислому вигляді передаються висновки стосовно кожного з 

порушених у джерелі питань або матеріалу загалом. Реферативна анотація 

будується за такою схемою: вступна частина, де називається проблема (для 

наукової статті); описова частина охоплює або перелік основних найбільш 

істотних положень, або спосіб функціонування обладнання; заключна частина 

містить один загальний висновок щодо ефективності результатів дослідження або 

інформацію про сферу застосування і призначення обладнання [26; 49]. 

Анотації за змістом і цільовим призначенням можуть бути довідкові та 

рекомендаційні. Довідкові анотації розкривають тематику документів і 

повідомляють які-небудь відомості про нього, але не дають критичної оцінки. 

Довідкові анотації складаються з двох частин: 1) вступної, що охоплює назву 

роботи її переклад іноземною мовою, вихідні дані джерела (книги, журналу 

тощо), кількість сторінок, таблиць, малюнків, бібліографії; 2) описової, що 

охоплює відомості щодо призначення оригіналу і його новизни [49].  

Рекомендаційні та критичні анотації структурно схожі на довідкові і мають дві 

частини: вступну та описову. Рекомендаційні анотації містять оцінку документа з 
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погляду його придатності для визначеної категорії читачів. У критичних анотаціях 

подають перелік хиб та негативних сторін. [49; 98, c. 7].  

За охопленням змісту анотованого документа і читацького призначення 

розрізняють загальні і спеціалізовані анотації. Загальні анотації характеризують 

документ загалом і розраховані на широке коло читачів. Спеціалізовані анотації 

розкривають документ лише в певних аспектах, що цікавлять вузького спеціаліста 

[98, c. 7]. 

Анотація охоплює: а) бібліографічний опис; б) дані про автора; в) форму 

анотованого документа; г) предмет викладу і його основні характеристики (тема, 

основні поняття, процеси тощо); ґ) відмінні риси документа порівняно зі 

спорідненими за тематикою; д) адресата-читача: для кого призначена стаття [64]. 

Для описових і реферативних анотацій характерним є наявність предметної 

рубрики, де називається галузь знань, до якої належить анотована стаття; тема, 

яка часто не збігається із заголовком; вихідні дані джерела; стисла характеристика 

матеріалу; критична оцінка першоджерела (виклад референтом власного погляду 

на актуальність матеріалу, його адресованість) [49]. 

Основні лінгвостилістичні характеристики анотації: 1) лаконічність, 

простота і ясність мови тексту анотації, яка виражається у використанні простих 

речень і простих часових форм в активі і пасиві, у браку модальних дієслів та 

їхніх еквівалентів, у заміні складних синтаксичних конструкцій простими; 2) 

логічна структура анотації: чіткий поділ тексту на дві або три складові; 3) 

наявність мовних засобів, властивих анотації (зокрема, мовних кліше: This article 

considers the problem.., The article touches upon.., The article is devoted to the 

comprehensive study.., The article substantiates the idea that.., The purpose of this 

paper is to analyze.., The article analyzes.., The article reveals the content of the 

concept...); 4) точність перекладу заголовку оригіналу, окремих формулювань і 

визначень; 5) використання загальноприйнятих скорочень [64]. 

Ключові слова дають змогу з граничною стислістю і необхідною повнотою 

виразити основне – зміст першоджерела. Характерними рисами для ключових слів є 
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номінативність (це іменники або словосполучення з іменниками), відтворюваність (ці 

слова є готовими компонентами тексту), сталість значення. 

Студенти магістратури повинні навчитися складати описові та реферативні 

анотації, які домінують у наукових статтях, володіти їхніми структурно-

композиційними, лінгвостилістичними характеристиками. 

Наукові тези 

Наукові тези – це вид письмового повідомлення; коротко сформульовані 

основні положення доповіді, лекції, повідомлення тощо [114]. Тези – жанр наукової 

літератури, що представляє собою короткий запис змісту наукового дослідження у 

вигляді основних положень, сформульованих у стислій формі [50]. Тези фіксують 

науковий погляд автора. Тези – це не план наукової роботи і не список основних 

положень, а стисла, але амбітна і самодостатня наукова стаття [184]. 

Тези призначені для того, щоб ознайомити  учасників  конференції  зі  змістом 

доповіді, оприлюднити результати наукової роботи і зробити, засвідчити особистий 

авторсько-дослідницький внесок у розробку наукової проблеми, підтвердити 

достовірність основних результатів і висновків наукової роботи, її новизну і фаховий 

рівень, підтвердити  факт  апробації  та  впровадження результатів і висновків 

наукової праці, відобразити основний зміст наукової роботи і завершеність певного 

етапу дослідження [184]. 

Тези  мають бути  насичені науковим матеріалом, мати доступний виклад, 

характер короткої стверджувальної думки або висновку. Тези не повинні містити 

докладних доказів чи описів процедур дослідження [184]. 

Наукові тези як жанр наукового тексту характеризуються особливою 

семантичною структурою, яка може бути представлена, на думку К. А. Кулакової, у 

вигляді фрейму з шістьма основними ознаками: історія питання, мета дослідження, 

суть дослідження, результат дослідження, практична апробація, перспективи [87]. 

Науковці виділяють три типові структури тез: постановка проблеми або 

завдання; результати дослідження; нова методика роботи. 

Тези у форматі постановки проблеми або завдання мають такі блоки інформації: 

ключові слова; короткий вступ (актуальність теми); мета роботи (поставити проблему 
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або завдання); огляд наявних поглядів на проблему або опис ситуації в науковій сфері; 

власні думки на проблему; передбачувані дослідження; висновки (яке завдання або 

проблема ставиться для подальшого розв’язання) [184]. 

У тезах на зразок «результати дослідження» репрезентовано такі блоки 

інформації: ключові слова; короткий вступ, постановка проблеми; мета роботи; базові 

положення дослідження або гіпотеза (у разі експериментального дослідження); 

застосовані методи; параметри вибірки; проміжні результати (у разі потреби); основні 

результати; інтерпретація та висновки [184]. 

У тезах на кшталт «нова методика роботи» слід представити: ключові слова; 

короткий вступ, що описує завдання, для вирішення яких необхідна методика, що 

розробляється, галузь застосування методики (актуальність); мета роботи (розробити 

певну методику); опис наявних методик; опис нової методики; опис результатів 

застосування; оцінка переваг і обмежень нової методики; висновки [184]. 

Тези поділяються на: а) первинні (авторські, оригінальні, призначені для 

наукового спілкування, публікуються у вигляді збірника тез, поширюються між 

учасниками конференцї) і б) вторинні, створені на основі чужого тексту [65].  

Отже, студенти магістратури повинні володіти уміннями писати власне-наукові 

та історико-наукові статті; описові та реферативні анотації, первинні і вторинні 

наукові тези трьох видів: «постановка проблеми», «результати дослідження», «нова 

методика роботи», опанувати жанрово-структурні та лінгвостилістичні особливості 

тез заявлених типів. 

1.4. Психолінгвістичні та методичні засади навчання наукового писемного 

мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури 

Писемне мовлення – продуктивний вид мовленнєвої діяльності, котрий 

забезпечує вираження думок у графічній формі [201, с. 214]; психофізіологічною 

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

рухового аналізатора. Для писемного мовлення характерними є такі ознаки: 

логічність, розгорнутість, унормованість [166]. 
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Для розроблення методики навчання наукового писемного мовлення 

враховуємо характеристики писемного мовлення, виділені  В. Глуховим та 

В. Ковшиковим [37]:  

– писемне мовлення зазвичай монологічне (без співрозмовника, мотив і задум 

мовлення повністю визначаються суб’єктом мовленнєвої діяльності); 

– не має майже ніяких позамовних, додаткових засобів вираження; 

– володіє достатньою граматичною повнотою, і тільки ця граматична повнота дає 

можливість зробити письмове повідомлення досить зрозумілим; 

– максимально синсемантичне (контекстуально «семантично наповнене»), а 

мовні (лексичні й граматичні) засоби, які використовуються, повинні бути 

адекватними для вираження змісту переданого повідомлення;  

– розуміння письмового мовлення різко відрізняється від процесу розуміння 

усного мовлення тим, що написане завжди можна перечитати; 

– виникає тільки внаслідок спеціального навчання, яке починається зі свідомого 

оволодіння всіма засобами вираження думки в письмовій формі; 

– свідомий аналіз засобів письмового вираження думки стає однією з важливих 

психологічних характеристик писемного мовлення;  

– абстрактний характер: людина повинна абстрагуватися від чуттєвого мовлення, 

яке звучить, вимовляється, і перейти до абстрагованого мовлення, яке користується не 

словами, а «уявленнями слів»; 

– на відміну від усного мовлення, має низку процесів фонематичного рівня 

(пошук окремих звуків, їх кодування у літери, поєднання окремих звуків і букв у цілі 

слова); лексичного рівня (підбір слів, потрібних словесних виразів, варіантів 

словесного позначення об’єкта); синтаксичного рівня (свідома побудова фрази); 

– мовець має можливість повернутися до написаного, щоб завершити 

формулювання своєї думки, сингармонізувати компоненти тексту в одне ідейно-

смислове ціле; 

– є свідомою діяльністю, яка найтісніше пов’язана з усвідомленим наміром; 

– дистантність писемного мовлення (брак безпосереднього контакту між 

співрозмовниками); 
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– композиційна стрункість писемного тексту; 

– брак загальної ситуації спілкування між адресатом і адресантом. 

Породження мовленнєвого висловлювання – один із головних процесів 

мовленнєвої діяльності, який полягає в плануванні та реалізації мовлення у графічній 

знаковій формі. Мовець за певними правилами переводить свій мисленнєвий задум у 

мовленнєві одиниці конкретної мови [185, с. 90]. 

Проаналізуємо погляди провідних науковців на процеси породження мовлення. 

Л. С. Виготський виділяє п’ять фаз породження мовлення: 1 – мотивація, 2 – 

інтенція, 3 – внутрішнє програмування висловлювання, 4 – реалізація внутрішньої 

програми (опосередкування думки в значеннях зовнішніх слів), 5 – реалізація думки в 

словах (акустично-артикуляційне вираження) [31]. 

О. О. Леонтьєв виділяє три етапи породження мовлення: 1) внутрішнє 

програмування, планування змістового ядра → 2) лексико-граматичне 

структурування повідомлення (перехід на об’єктивний код; лінійний розподіл 

кодових одиниць; синтаксичне прогнозування; синтаксичний контроль) → 3) 

реалізація висловлювання [91, с. 114 – 120]. 

Л. Р. Лурія визначив таку етапність: 1) мотив і загальний задум → 2) внутрішнє 

мовлення → 3) формування глибинно-синтаксичної структури → 4) зовнішнє 

мовленнєве висловлювання у поверхнево-синтаксичній структурі [95, с. 238 – 254]. 

І. О. Зимня визначає три етапи породження мовлення: 1) спонукальний (мотив і 

комунікативна інтенція), 2) формувальний (формування (смислоутворення) й 

формулювання думки – механізм добору слів, розгортання повідомлення в часі, 

закладання артикуляційної програми) і 3) реалізаційний [55, с. 261 – 262].  

К. Ф. Сєдов, будуючи свої погляди на позиціях попередників, конкретизує 

окремі етапи породження мовлення: 1) мотив мовлення → 2) намір (як налаштування 

на певну ситуацію соціальної взаємодії, конкретний жанр висловлювання: привітання, 

суперечка, доповідь) → 3) смисловий зміст, або задум (формування семантичної 

картини майбутнього висловлювання, поява смислу, який ще не зазнав вербалізації) 

→ 4) перекодування цього смислу у слова та їх значення конкретної національної 

мови → 5) розгортання ядра смислу (теми) в комунікативне ціле, тобто текст → 6) 
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утворення синтаксичної схеми майбутнього висловлювання → 7) граматичне 

структурування повідомлення, добір необхідної лексики → 8) реалізація поскладової 

моторної програми зовнішнього мовлення, артикуляція [147]. 

В. П. Бєлянін виділяє чотири рівні продукування мовлення: 1) мотиваційний 

(встановлення задуму, типу, інтонаційної моделі, актуального членування, жанру 

повідомлення), 2) семантичний рівень (кодування речень), 3) рівень послідовностей 

(механізми вичленовування слів, конструювання граматичних послідовностей), 4) 

інтеграційний рівень (звукове оформлення висловлювання) [16]. 

Г. В. Рогова  визначає три етапи породження мовлення: мотиваційний 

(мотив, потреба у висловлюванні), аналітико-синтетичний (формування та 

реалізація висловлювання: добір необхідних слів, розподіл предметних ознак у 

реченні, виділення предикативних частин речень, змістова організація зв’язків 

речення); виконавчий – фіксація мовленнєвого продукту з допомогою графічних 

знаків письмового тексту [140, с. 162]. 

В основу моделі продукування тексту В. П. Бєлянін поклав трифазну 

структуру діяльності – орієнтування, виконання, контроль. Орієнтування є 

інтелектуально-мисленнєвою активністю щодо осмислення ситуації спілкування і 

предмета комунікації. На фазі орієнтування у продуцента (автора тексту) виникає 

комунікативний намір у форматі задуму створення тексту. Цей задум слугує 

мотивом продукування тексту, він диктує зміст і структуру запланованої 

комунікативно-пізнавальної програми розгорнутих висловлювань. Фаза реалізації 

тексту полягає в матеріалізації задуму спілкування із залученням мовних засобів. 

Задум тексту існує у свідомості автора в згорнутому вигляді, він може не 

повністю усвідомлюватися автором, тут діє та сама закономірність, що і стосовно 

висловлювання: думка оформляється у тексті. Задум свідомо не збігається з 

реалізацією. Фаза контролю передбачає відпрацювання самого задуму тексту (на 

етапі планування), так і корекцію вербалізації задуму. При цьому особливу роль 

відіграє той факт, що текст повинен бути цілісним, оскільки асоціативність 

мислення може перетворити текст на набір зовні пов’язаних між собою 

висловлювань, що не становлять єдиного семантичного утворення [16, с. 58 – 59]. 



49 

 

Л. Е. Туміна визначає чотирифазну (чотириетапну) структуру писемного 

мовлення: 1) етап попереднього орієнтування (мета висловлювання); 2) етап 

планування (планування змісту і форми висловлювання, добір оптимальних 

мовних засобів); 3) здійснення діяльності, тобто самого процесу письма; 4) 

контроль діяльності (перечитуючи написане, той, хто пише, перевіряє, наскільки 

адекватно використана форма передає задум висловлювання) [178]. 

А. Н. Щукін визначає три етапи оволодіння письмом: опанування графіки та 

орфографії; засвоєння структурних моделей речень; оволодіння письмом як 

засобом спілкування [114, с. 196]. Процес письма, як справедливо вважає 

Ю. І. Пассов, проходить три етапи: 1) значення → 2) звуковий образ → 3) 

графічний образ. Перехід від значення до звукового образу спільний для обох 

продуктивних видів мовленнєвої діяльності [119, с. 213 – 214]. 

Отже, науковці сходяться в поглядах, що породження писемного мовлення 

проходить такі етапи: а) виникнення мотиву щось сказати/написати,  б) задум та 

планування мовлення у внутрішньому мисленнєвому коді, в) реалізація задуму в 

зовнішнє мовленнєве висловлювання. Саме ці етапи становлять 

психолінгвістичну основу навчання наукового писемного мовлення майбутніх 

фізиків.   Аналіз моделей породження письмового мовлення показав, 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). 

Обґрунтування методичних засад навчання писемного мовлення потребує 

визначення підходу. 

Термін «підхід до навчання» ввів у науковий обіг англійський методист 

А. Ентоні (1963) для позначення вихідних положень, якими користується 

дослідник щодо природи мови і способів оволодіння нею. Будучи компонентом 

системи навчання мови, підхід виступає як найзагальніша методологічна основа 

навчання, характеризуючи існуючі погляди на предмет навчання (мову) і 

можливості оволодіння мовою у процесі навчання [186, с. 291]. 
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Навчання наукового писемного мовлення студентів фізичних спеціальностей 

здійснюємо на засадах інтегративного та комунікативного підходів. 

Інтегративний, на нашу думку, – найоптимальніший підхід, який спрямований 

на формування загальної культури студентів, підготовку до успішної професійної 

діяльності та розвиток цілісного світогляду. Він може вирішувати завдання цілісної 

підготовки майбутніх фахівців не тільки завдяки інтегруванню дисциплін, але й 

злиттю методів, форм і організації навчального процесу [23, c. 5–8]. 

Інтегративний підхід до навчання іноземної мови охоплює методичний, 

організаційно-діяльнісний і змістовий аспекти. До методичного аспекту належить 

інтегрування методик навчання різних дисциплін (метод проектів, рольові ігри, кейс-

технології). Організаційно-діяльнісний аспект передбачає інтеграцію форм навчання 

різних предметів, спрямованих на формування креативності студентів. Змістовий 

аспект охоплює навчальну діяльність, зокрема якісний відбір матеріалу, і 

позанавчальну діяльність (міжкультурну взаємодію, самостійне вивчення матеріалу) 

[23, c. 5–8].  

Інтегративний підхід є системою, що базується на інтеграції як провідному 

принципі створення інноваційних навчальних систем, що характеризуються 

комплексністю, синтезом, узагальненістю її елементів, універсалізацією і 

спеціалізацією змісту освіти. Цей підхід охоплює всі компоненти освітнього 

процесу, забезпечуючи можливість вирватися за рамки однієї навчальної 

дисципліни [186, с. 292]. 

Інтегративний підхід функціонує на принципах культуровідповідності, 

креативності, орієнтації на саморозвиток і самоосвіту, варіативності, полікультурного 

самовизначення та самоактуалізації особистості, толерантності; діалогу культур [23]. 

Інтегративний підхід передбачає інтеграцію для реалізації принципу міжпредметних 

зв’язків у навчанні з метою створення в студентів цілісної картини світу, а також 

об’єднання різних підходів, методик, технологій для здійснення тих комплексних 

цілей у викладанні, яких неможливо досягти в межах якогось окремого підходу [82]. 

У розробленні нашої методики спираємося на три групи методів навчання 

іноземної мови в умовах інтегративного підходу, виокремлені О. В. Борщевою: 1) 
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пізнавально-дослідницькі (дослідницький, метод формування культурного 

самовизначення, реферати, метод проекту); 2) комунікативно-проблемні 

(культурознавчо-орієнтовані дискусії проблемного характеру, культурознавчо-

орієнтовані рольові ігри, ділові ігри); 3) проблемно-пошукові (використання 

інформаційних технологій: слайд-презентації, веб-квести, блоги) [23]. 

Навчання студентів фізичних спеціальностей наукового писемного мовлення на 

засадах інтегративного підходу передбачає формування у студентів разом із 

комунікативними, умінь письма, розширення фахових знань, умінь вибудовувати 

методологію дослідження, застосовувати методи наукового пошуку, оформляти 

наукові статті, тези, анотації згідно з нормами цього жанру, формування знань про 

наукові школи, специфіку наукового дискурсу в англомовних країнах, умінь 

інтегруватися в міжнародний науковий комунікативний простір. 

Основними принципами навчання студентів наукового письмового 

мовлення на засадах інтегративного підходу визначаємо насамперед принципи 

культуровідповідності (майбутній науковець повинен оволодіти нормами 

англомовного наукового дискурсу, таким чином інтегруватися в науковий 

простір), креативності (у процесі написання наукових статей студенти повинні 

вчитися продукувати нові ідеї, обґрунтовувати й відстоювати власні погляди), 

орієнтації на саморозвиток і самоосвіту (процес написання наукових праць 

потребує від студента самостійного опрацювання наукової літератури, її аналізу, 

реферування, проведення експериментальних досліджень), самоактуалізації 

особистості (студенти повинні прагнути й одержувати всі умови для 

максимального виявлення і розвитку своїх інтелектуальних можливостей). 

Основними методами навчання студентів наукового письмового мовлення на 

засадах інтегративного підходу вважаємо 1) серед пізнавально-дослідницьких: метод 

реферування та метод проекту (ці два методи взаємопов’язані в навчанні наукового 

писемного мовлення: студенти знаходять потрібну для написання статті наукову 

літературу, читають її, аналізують, реферують, збирають необхідний теоретичний 

матеріал для свого дослідження, з другого боку, написання наукової статті є проектом, 

який потребує організованої цілеспрямованої роботи як студента, так і викладача); 2) 
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серед комунікативно-проблемних методів варто відзначити метод дискусії 

проблемного характеру: науковий дискурс завжди репрезентує аналіз різноманітних 

поглядів учених, які часто збігаються лише частково, а іноді й суперечать один 

одному, науковець-дослідник часто змушений зайняти позиції якоїсь однієї школи, 

спростувавши погляди іншої, тому текст наукової статті чи наукових тез 

вибудовується у форматі наукової дискусії, яка виступає нормою наукового тексту; 3) 

серед проблемно-пошукових є метод використання інформаційних технологій: 

написання наукової праці – це завжди проблемна ситуація, яка завжди потребує 

креативності – пошуку найбільш оптимальних способів її розв’язання; у написанні 

наукової статті проблемно-пошуковою є ситуація мовного та змістового оформлення 

результатів наукового пошуку: дібрати відповідні мовні засоби, вжити необхідні для 

статті композиційні елементи, цитування, посилання тощо). 

Метод проекту (метод проектів, проектна методика) є, на нашу думку, 

основним, оскільки наукова стаття (тези, анотація) є фіналом, результатом 

навчально-пізнавальної діяльності студента в рамках навчання наукового 

писемного мовлення, всі інші вибрані нами методи є інструментарієм для 

створення проекту. Тому зупинимося на цьому методі детальніше. 

У сучасних наукових дослідженнях метод проекту визначається як: а) 

спосіб організації самостійної діяльності студентів, яка повинна призвести до 

власного / творчого / нестандартного / практичного вирішення / пред’явлення / 

презентації; б) інноваційна технологія навчання, за якої студенти здобувають нові 

знання в процесі поетапного, самостійного/під керівництвом викладача 

планування, розробки, виконання й продукування складніших завдань / аспектів 

проблеми, її мікротем [18; 134; 223]. 

Метод проекту забезпечує цілісність навчально-виховного процесу, дає 

можливість інтегровано здійснювати навчання, виховання і розвиток студентів, 

сприяє індивідуалізації інтеграції та диференціації навчання [18]. 

В основі проекту лежить якась проблема. Щоб її розв’язати, студентам 

потрібне не тільки знання мови, а й володіння великим обсягом різноманітних 

предметних знань, необхідних і достатніх для розв’язання поставленої проблеми. 
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Крім того, студенти повинні володіти певними інтелектуальними (уміння 

працювати з інформацією, з текстом: виділяти основну думку, вести пошук 

потрібної інформації в іншомовному тексті, аналізувати інформацію, робити 

узагальнення, висновки), творчими (уміння генерувати ідеї, для чого потрібні 

знання у різних сферах, вміння знаходити не один, а багато варіантів розв’язання 

проблеми, вміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення), 

комунікативними (вміння вести дискусію, слухати і чути співрозмовника, 

відстоювати свій погляд, підкріплений аргументами, вміння знаходити компроміс 

із співрозмовником, вміння лаконічно висловлювати свою думку) вміннями [134]. 

У підготовці студентами проектів спираємося на етапність цього процесу, 

розроблену Л. Н. Горобець: 1) організаційно-підготовчий етап (формування груп, 

вибір теми, задуму, визначення цілей, завдань і ресурсів тощо); 2) планування 

(складання плану, тез тощо); 3) технологічний (самостійна робота в групах над 

пошуком фактів, що підтверджують або спростовують гіпотезу, вирішенням окремих 

завдань проекту, вибір мовного оформлення проекту, жанру його репрезентації; 

викладач координує діяльність студентів); 4) завершальний: а) оформлення 

результатів; б) презентація викладачеві, а в міні-групах з метою коригування; в) 

оприлюднення кінцевих результатів проекту (у нашому випадку це може бути 

публікація наукової статті, виступ на конференції, виступ на захисті кваліфікаційної 

роботи); г) підбиття підсумків, аналіз виконаних проектів [39]. 

Використання методу проекту у написанні наукової статті англійською мовою, 

окрім формування комунікативних умінь, сприяє формуванню у студентів таких 

алгоритмів дослідницької діяльності: 1) розуміння постановки завдання, суті 

навчального завдання, вимог до роботи, яку слід виконати; 2) планування кінцевого 

результату та подання його у вербальній формі; 3) планування дій, розрахунок часу, 

сил, засобів; 4) виконання узагальненого алгоритму проектування; 5) конструктивне 

обговорення результатів і проблем кожного етапу проектування, формування 

конструктивних запитань і запитів про допомогу (поради, додаткова інформація, 

оснащення тощо); 6) вираження задумів, конструктивних рішень за допомогою 
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технічних рисунків, схем, ескізів, креслень, макетів; 7) пошук та знаходження 

необхідної інформації самостійно; 8)  оцінювання результату тощо [170].  

Детальніше метод проекту описано в параграфі 2.3. 

Метод проекту реалізується в умовах комунікативного підходу до навчання 

іноземної мови. 

Комунікативний підхід полягає в тому, що спілкуванню слід навчати лише 

через спілкування. Комунікативний підхід (Communicative Language Teaching) – 

це підхід, спрямований на формування у студентів ВНЗ смислового сприйняття й 

розуміння іноземної мови, а також оволодіння мовним матеріалом для побудови 

мовленнєвих висловлювань. Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов 

перш за все покликаний навчити студентів вільно орієнтуватися в іншомовному 

середовищі, а також вміти адекватно реагувати в різних мовних ситуаціях. У 

процесі навчання іноземної мови студенти повинні не тільки оволодіти 

комунікативними навичками, але й уміти створювати у своїй свідомості «картину 

світу», притаманну носієві цієї мови [34, с. 57]. 

Поділяючи погляди Л. А. Свєшнікової, вважаємо, що комунікативний підхід до 

навчання іноземної мови повинен мати загальну комунікативну орієнтацію, спрямовану 

на кінцевий результат. Кінцевим результатом є оволодіння мотивованими мовленнєвими 

діями для того, щоб вирішувати комунікативні завдання, спрямовані, наприклад, на 

встановлення контакту, повідомлення або запиту інформації, вираження свого 

ставлення до предмета мовлення, співбесідника тощо. Комунікативний підхід знайшов 

своє вираження як на рівні загальної стратегії, тобто на рівні загального напряму в 

навчанні, так і на рівні методів – способів у вузькому значенні цього слова [145]. 

Мета комунікативного підходу полягає в тому, щоб зацікавити суб’єктів навчання 

у вивченні іноземної мови за допомогою нагромадження і розширення їхніх знань і 

досвіду. Студенти мають бути готові використовувати мову для реальної комунікації 

поза заняттями, наприклад, під час відвідин країни, мова якої вивчається, на прийомі 

іноземних гостей вдома, у листуванні, в обміні результатами завдань [169, с. 37]. 

Комунікативний підхід реалізуємо за допомогою комунікативного методу, 

який ґрунтується на тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування. 
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Це зумовлює комунікативно-вмотивована поведінка викладача і студентів на 

заняттях, а також предметність процесу комунікації, яка виражається в 

ретельному відборі мовних інтенцій, тем і ситуацій спілкування, які відображають 

практичні інтереси й потреби суб’єктів навчання [114, с. 104].  

Комунікативний метод ґрунтується на низці принципів.  

Принцип комунікативності – провідний методичний принцип навчання, 

відповідно до якого навчання організовується в природних для спілкування умовах 

або максимально наближених до них. Комунікативність передбачає мовленнєву 

спрямованість навчального процесу: комунікація є метою навчання (оволодіння 

мовою як засобом спілкування) і шляхом, засобом досягнення цієї мети (мовленнєва 

діяльність). Принцип комунікативності передбачає використання на заняттях ситуацій 

реального спілкування, організацію активної творчої діяльності, застосування 

колективних форм навчання, уваги до проблемних ситуацій і творчих видів занять, що 

передбачають залучення студентів до спільної діяльності [114, с. 104–105]. 

Формування комунікативних умінь досягається у процесі виконання вправ, які мають 

бути умовно-комунікативними або комунікативними, мають моделювати реальний 

процес комунікації [9, с. 64–67].  

Згідно з принципом комунікативності, навчання писемного мовлення 

повинно здійснюватися у процесі вправлянь у цьому мовленні. Наукове писемне 

мовлення жанрово регламентоване, функціонує у межах наукового стилю та 

відповідних жанрів (стаття, тези доповіді, анотація, монографія, дисертація тощо), 

яким властиві структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості. Тому 

навчання студентів наукового писемного мовлення спрямоване на формування 

умінь писати наукові тексти відповідних жанрів з дотриманням названих вище 

особливостей таких текстів, які будуть адекватно сприйматися носіями 

англійської мови. Навчання написання наукових текстів здійснюється у процесі 

написання цих текстів, використовуючи комунікативні вправи, метод проекту, 

аналіз оригінальних наукових текстів різних жанрів. 

Принцип ситуативності. Комунікативне навчання здійснюється на основі 

ситуацій, які сприймаються суб’єктами навчання як характерна система взаємин у 
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середовищі носіїв мови [114, с. 105]. Будь-яка ситуація є інтегративною, 

динамічною моделлю соціальних, статусних, позиційних, діяльнісних і моральних 

відносин суб’єктів спілкування. Особливий інтерес до сутності ситуацій 

пояснюється не тільки їх загальновідомим призначенням у всіх системах 

навчання (сприяти виникненню у студентів мотиву і потреби висловлювання, 

активізації їхньої розумової діяльності, наближення навчального процесу до 

природного мовного спілкування тощо), але і тією роллю, яка надається їм у 

формуванні комунікативної компетентності [116, с. 223].  

Принцип ситуативності передбачає врахування того, що наукове писемне 

мовлення (у форматі написання наукової статті, анотації, тез доповіді тощо) 

відбувається у певній ситуації: комунікативними партнерами виступають науковці-

дослідники, компетентні у своїй сфері, добре володіють певними аспектами 

проблематики, яка висвітлюється у публікації; відображає науково обґрунтовані, 

доведені з допомогою дослідів або експериментів знання, авторські погляди, гіпотези 

тощо; науковому писемному мовленню властива пресупозиція істинності, 

вірогідності, високого ступеня імовірності, адресат сприймає інформацію  наукового 

тексту як правдиві знання; використання граматичних, лексичних, стилістичних 

мовних засобів має відповідати ситуації наукового писемного спілкування. 

Принцип функціональності передбачає навчання мовних одиниць у їхній 

мовленнєвій функції [114, с. 105]. Функціональність передбачає опору на систему 

мовних засобів, яка функціонує в процесі спілкування. Залежно від базової підготовки 

студентів, їхньої здатності до сприйняття й продукування мовлення, виділяється той 

чи інший набір мовних одиниць. Функція мовної одиниці – це те комунікативне 

завдання, яке мовець вирішує з її допомогою. Слід розрізняти принаймні чотири рівні 

мовленнєвих одиниць: лексична одиниця, вільне словосполучення, фраза (речення), 

надфразова єдність [96, с. 64–65]. 

Майбутній науковець повинен оволодіти мовними засобами в такій кількості й 

на такому рівні, щоб вільно користуватися ними під час написання наукових фахових 

текстів, для досягнення комунікативних цілей – інформування, аналізування, 

доведення, обґрунтування, припущення тощо. Майбутній науковець має 
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використовувати наукові терміни та фахову лексику в тих значеннях, які 

сформувалися в руслі певної наукової школи, значення, що надають словам науковці з 

англомовних країн світу; вживати лексику в тих синтагматичних поєднаннях, які 

характерні для наукового англомовного стилю; використовувати фразеологічні 

одиниці, мовні кліше, граматичні конструкції, засоби зв’язку частин тексту, засоби 

вираження модальності тексту, які релевантні оригінальним текстам наукових жанрів, 

що функціонують в англомовному науковому середовищі. 

Принцип автентичності. Навчальні матеріали повинні мати автентичний 

характер [114, с. 105]. Унаслідок ознайомлення з оригінальними зразками мови, що 

вивчається, студенти одержують відомості щодо особливостей комунікації в певному 

соціумі (темп мовлення, сигнали емотивного характеру, наявність маркерів 

смислового зв’язку всередині дискурсу тощо). Автентичні тексти є джерелами 

отримання знань про культуру інофона, розширюють діапазон мовних засобів, що 

дають можливість студентам оцінити їх вживання з погляду доцільності і 

відповідності конкретній ситуації [116, с. 294]. 

Принцип автентичності в навчанні наукового писемного мовлення 

передбачає використання оригінальних наукових текстів різних жанрів для 

аналізу їхніх жанрово-структурних, комунікативно-прагматичних та 

лінгвостилістичних особливостей, які мають слугувати зразками для 

продукування наукового писемного мовлення студентами. Крім того, оригінальні 

наукові тексти дають можливість розширювати наукові знання студентів, 

допомагають студентам інтегруватися в іншомовний науковий простір. 

Принцип диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та 

видів мовленнєвої діяльності. Суть його полягає у тому, що для кожного виду 

мовленнєвої діяльності характерний свій набір дій, свої лексико-граматичні засоби, а 

також психолінгвістичні механізми породження та сприйняття мовлення, – тому у 

навчанні слід розмежування усне й писемне мовлення, аудіювання й говоріння, 

читання й письмо [43]. Це здійснюється за допомогою вправ, які відповідають 

психофізіологічним особливостям кожного виду мовленнєвої діяльності (зокрема 

письму), виконання яких сприяє оволодінню необхідними навичками та вміннями. 
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Проте писемне мовлення пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності: 

найбільше воно інтегрується з читанням, адже і в читанні, і в писемному мовленні 

об’єктом навчання є текст, і навчити писати наукові тексти (статті, тези доповіді, 

анотації) з дотриманням жанрово-структурних і лінгвостилістичних особливостей 

можна лише тоді, коли студенти «начитаються» аналогічних текстів і оволодіють 

мовними та структурними особливостями жанрів. 

Принцип урахування рідної мови, або зіставності. Рідну мову слід враховувати 

під час відбору змісту навчання – навчального матеріалу та його організації в самому 

навчальному процесі. У лінгвістичному плані – для прогнозування труднощів під час 

навчання мови. У психологічному плані – для визначення структури мовленнєвих дій: 

які дії і скільки їх треба відтворити, щоб виробити навички для формування 

мовленнєвих умінь: у яких випадках можливе перенесення, у яких випадках потрібне 

коригування, а де – формування нових психолінгвістичних утворень [43]. Реалізація 

цього принципу передбачає проведення попереднього порівняльного аналізу мовних 

явищ у рідній і досліджуваній мовах. Крім того, важливі опори на наявний у студентів 

досвід у рідній мові і про перенесення низки вмінь з рідної мови на процес оволодіння 

іншомовними навичками та вміннями [173]. 

Згідно з принципом урахування рідної мови, викладач повинен: 1) 

визначити особливу термінологічну, фахову, а також загальновживану лексику, 

яка трапляється в наукових текстах і яка має відмінності у вживанні та семантиці, 

порівняно з рідною мовою; 2) визначити граматичні конструкції, мовні кліше, 

фразеологічні одиниці, які притаманні науковому англомовному стилю й не 

мають еквівалентів в українській мові (This research explores the causes of… Це 

наукове дослідження присвячене проблемі (висвітленню проблеми); Finally, we 

should clarify our definition of… Нарешті, дамо визначення слову…); 3) проводити 

зіставний аналіз мовних засобів, властивих науковому стилю обох мов; 4) дібрати 

такі прийоми навчання, які б сприяли формуванню навичок вживання відмінних 

від рідної мови мовних засобів та уникали міжмовної та внутрішньомовної 

інтерференції (зокрема – застосування вправ на переклад). 
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Принцип ситуативно-тематичної організації навчального матеріалу. Цей 

принцип навчання передбачає таку організацію навчального матеріалу, яка б 

відображала специфіку функціонування відібраного мовного матеріалу в життєвих 

ситуаціях і темах. Утворення мовленнєвих навичок і умінь відбувається швидше і 

легше, якщо процес оволодіння мовою максимально наближений до реальних умов 

спілкування [114, с. 105]. Згідно з цим принципом, навчання наукового писемного 

мовлення потребує визначення актуальної тематики та проблематики дослідження, 

котрі викликатимуть у студентів зацікавлення, потребуватимуть використання, а 

відтак, і засвоєння необхідних і тематично пов’язаних груп лексики.  

Принцип стилістичної диференціації. Методичний принцип навчання, який 

означає організацію занять з мови з урахуванням мовних особливостей, властивих 

різним стилям мови (зокрема науковому) і різним сферам спілкування, а також 

відмова від вивчення якогось «нейтрального» стилю мовлення [114, с. 218], 

уникнення проникання «нейтральностильових» ознак у наукові тексти. 

Крім методичних принципів, формування мовленнєвої компетентності в 

писемному мовленні ґрунтується на загальнометодичних принципах [140, c. 40–54; 

102, c. 48–53] свідомості (навчання лінгвостилістичних та жанрово-структурних 

особливостей наукових текстів відбувається на свідомій основі, а не механічно: 

студенти повинні засвоїти формальні, функціональні та семантичні особливості 

мовних засобів, які вживаються у наукових текстах); активності (формування 

мовленнєвої компетентності в науковому писемному мовленні можливе лише за 

умови, що студент буде активним учасником навчального процесу: мотивовано 

виконуватиме завдання, спрямовані на формування комунікативних навичок та вмінь, 

матиме стимули, інтереси до навчання, активізуватиме пам’ять, увагу, мислення, 

волю); наочності (використання як наочність оригінальні наукові тексти, які є 

зразками для наслідування в навчанні наукового писемного мовлення; використання 

оригінальних мовленнєвих опор у конструюванні наукових текстів); науковості 

(формування умінь писати наукові тексти (статтю, тези доповіді, анотацію) 

передбачає: а) виклад у цих працях результатів реальних наукових досліджень; б) 

розширення фахових наукових знань, умінь організації та проведення наукових 
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досліджень; в) використання наукових здобутків у галузі методики – найбільш 

оптимальних методів, прийомів та засобів навчання,  г) формування наукових уявлень 

про мову як системне явище та особливості її функціонування). 

Отже, аналіз наукової літератури дав можливість визначити, що навчання 

наукового писемного мовлення здійснюється на основі інтегративного та 

комунікативного підходів. Основними принципами навчання студентів 

магістратури фізичних спеціальностей в аспекті інтегративного підходу є 

принципи культуровідповідності, креативності, орієнтації на саморозвиток і 

самоосвіту, самоактуалізації особистості. Основним методом навчання (в аспекті 

означеного підходу) є метод проекту (метод проектів, проектна методика). У 

навчанні написання означених нами жанрів наукових текстів доречно 

використовувати дослідницькі, моно- або міжпредметні безпосередні та приховані 

внутрішньо університетські, здебільшого одноосібні або з залученням до трьох 

осіб короткочасні та середньої тривалості проекти. Основними принципами 

комунікативного підходу є принципи комунікативності, ситуативності, 

функціональності, автентичності, диференційованого й інтегрованого навчання 

мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної мови або 

зіставності, ситуативно-тематичної організації навчального матеріалу, 

стилістичної диференціації. Основними загальнодидактичними принципами є 

принципи свідомості, активності, наочності, науковості. 

Висновки до 1 розділу 

Аналіз наукових праць з педагогіки, лінгвометодики та лінгвістики дав 

можливість зробити такі висновки. 

1. Стилістичною нормою вважаємо відповідність тексту за тематичними, 

структурно-композиційними, лінгвостилістичними (лексико-стилістичними, 

стилістично-фразеологічними, морфолого-стилістичними, стилістично-

синтаксичними та текстуально-стилістичними), прагматичними (комунікативно-

стилістичними) характеристиками стандарту, що склався в певній культурі та 

субкультурі і є нині суспільно прийнятним.  
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2. Нами визначено, що метою наукового повідомлення є процес виведення 

нового знання про предмети, явища, їхні властивості й якості, що зумовлюються 

комунікативними канонами наукового спілкування. Основними рисами наукового 

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

нейтральна емоційність, насиченість фактичною інформацією, безпідтекстність, 

обґрунтованість, достатність. Важливими структурними компонентами наукового 

тексту є інтертекст та прецедентні феномени. 

Наукова стаття є домінувальним жанром наукового стилю мовлення. 

Завдання наукової статті полягає в постановці та розв’язанні однієї наукової 

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

вихідні дані. Аналіз наукової літератури, а також практика читання іншомовних 

наукових статей дали можливість констатувати наявність у них трьох прошарків: 

універсального, національно-специфічного, видавничо-специфічного, володіння 

яких здатне забезпечити інтегрування молодого фахівця в науковий простір 

англомовного соціуму. 

Обґрунтовано, що фаховий рівень студентів магістратури природничих 

факультетів дає можливість їм писати лише власне-наукові та історико-наукові 

оглядові статті.  

Визначено, що анотація – це гранично стисла характеристика першоджерела, 

що має суто інформаційне значення. Студенти магістратури повинні навчитися 

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

їхніми структурно-композиційними, лінгвостилістичними характеристиками. 

Наукові тези – це вид письмового повідомлення; коротко сформульовані 

основні положення доповіді, лекції, повідомлення тощо. Обґрунтовано, що студенти 

магістратури повинні оволодіти уміннями писати первинні і вторинні наукові тези 

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

роботи», опанувати жанрово-структурні та лінгвостилістичні особливості тез 

заявлених типів. 

3. Виявлено, що породження писемного мовлення проходить через такі етапи: 

а) виникнення мотиву щось сказати/написати, б) задум та планування мовлення у 
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внутрішньому мисленнєвому коді, в) реалізація задуму в зовнішнє мовленнєве 

висловлювання. 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). 

Обґрунтовано, що навчання наукового писемного мовлення студентів 

природничих спеціальностей здійснюємо на засадах інтегративного та 

комунікативного підходів. 

Основними методами навчання студентів наукового писемного мовлення на 

засадах інтегративного підходу визначено такі методи: реферування, проекту,  

дискусії проблемного характеру, використання інформаційних технологій. Ці методи 

ґрунтуються на принципах культуровідповідності, креативності, орієнтації на 

саморозвиток і самоосвіту, самоактуалізації особистості. 

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

кваліфікувати як дослідницький, міжпредметний (з використанням знань різних 

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

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

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

магістерського дослідження одним студентом), зрідка парний, середньої тривалості 

(триває кілька тижнів) проект. 

Комунікативний підхід полягає в тому, що навчання іноземної мови повинне 

мати загальну комунікативну орієнтацію, спрямовану на кінцевий результат – 

комунікацію. Комунікативний підхід реалізується за допомогою комунікативного 

методу, який ґрунтується на тому, що процес навчання є моделлю процесу 

спілкування.  

Комунікативний метод ґрунтується на низці принципів: комунікативності, 

ситуативності, функціональності, автентичності, диференційованого й інтегрованого 

навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної мови, 

ситуативно-тематичної організації навчального матеріалу, стилістичної диференціації; 

свідомості, активності, наочності, науковості.  

Результати розділу 1 опубліковано в працях [121; 123; 128; 129; 243]. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТИЛІСТИЧНО 

УНОРМОВАНОГО НАУКОВОГО ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО 

МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЗИКІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 

У другому розділі визначено цілі та зміст навчання наукового писемного 

англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури; окреслено 

труднощі навчання наукового писемного англійського мовлення майбутніх 

фізиків в умовах магістратури; здійснено відбір мовного та мовленнєвого 

матеріалу для навчання наукового писемного англійського мовлення майбутніх 

фізиків; розроблено підсистему вправ для навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків; створено модель 

процесу навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського 

мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури. 

2.1. Цілі та зміст навчання наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури  

Мета навчання іншомовного писемного мовлення полягає в тому, щоб 

навчити суб’єктів навчання писати іноземною мовою такі тексти, які освічена 

людина уміє писати рідною мовою. Під час навчання письма особлива увага 

приділяється змісту повідомлення і його структурній організації: автор повинен 

розуміти призначення певного письмового тексту, враховувати характер 

аудиторії, вибирати мовні засоби, вибудовувати композицію [166, с. 188].  

Навчання писемного мовлення передбачає формування здатності 

здійснювати письмове мовне спілкування з носіями мови в реальних життєвих 

ситуаціях. Слід навчати не тільки формальних мовних ознак письмового тексту, 

але й навчати створювати письмові висловлювання – тексти як одиниці 

комунікації [179]. 

Одиницею навчання писемного мовлення визначаємо автентичний текст-

зразок (канонічний і бінарний) як дидактичний об’єкт для аналізу лінгвістичних, 
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лінгвокультурних, соціолінгвістичних та лінгвостилістичних норм письмової 

комунікації носіїв мови й модель для опори під час створення власного мовного 

письмового продукту [66]. 

Поділяючи думку І. М. Тутатчикової, вважаємо дискурсивні вміння 

основними в навчанні письмового мовлення, що спрямоване на навчання 

написання тексту-дискурсу [179].  

У лінгвістиці останніх років дискурс розглядають як багатовимірне явище із 

урахуванням когнітивних, етнопсихологічних, культурних, соціальних, 

політичних та інших факторів; як цілісний мовленнєвий твір у різноманітності 

його когнітивно-комунікативних функцій [76, c. 285]; особливий спосіб 

«повідомлення  про світ і розуміння світу (його фрагмента) [228, c. 2]; певний 

процес говоріння, який охоплює адресанта й адресата разом із бажанням першого 

впливати на другого [233, с. 17]; певна організована мовленнєва діяльність, яка 

пов’язана з нелінгвістичною сферою (вплетена в ідеологічний, соціологічний та 

культурний контексти) або з чимось невисловленим [221, с. 22]; дискурс – це 

тeкст плюс ситуація, а текст – дискурс мiнус ситуація [240, c. 240]. 

У нашому дослідженні поняття «дискурс» розуміємо як зв’язний текст у 

його сукупності з екстралінгвістичними – соціокультурними, прагматичними, 

психолінгвістичними та іншими факторами; мовлення, що розглядається як 

цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь у взаємовідносинах 

людей та в механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах); це мовлення 

«занурене в життя» [7, c. 136–137]; як зразок мовної поведінки в певній соціальній 

сфері, що має певний набір змінних [148, с. 119]; як складне комунікативне 

явище, яке не лише вміщує акт творення певного тексту, а й відображає 

залежність мовленнєвого твору від багатьох екстралінгвістичних обставин – знань 

про світ, думок, настанов і конкретних цілей мовця як творця тексту [86, c. 13–14]. 

Дискурс охоплює такі аспекти: 1) учасники дискурсу (статусно-рольові 

характеристики: адресант – адресат, автор – реципієнт); 2) умови комунікації, 

сфера спілкування; 3) стиль і жанр дискурсу; 4) просторово-часові 
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характеристики дискурсу; 5) стратегія, план, схема дискурсу; 6) зв’язність 

дискурсу [48, c. 75–80]. 

Для навчання писемного мовлення беремо до уваги категорії дискурсу, до 

яких належать: учасники спілкування; умови спілкування (сфера спілкування, 

комунікативне оточення, пресупозиція, хронотоп); організація спілкування 

(мотиви, цілі, стратегії, контроль спілкування та варіативність комунікативних 

засобів); спосіб спілкування (стиль і жанр, канал і режим, тональність); 

конститутивні категорії (відносна оформленість, тематичність,  стилістична і 

структурна єдність, відносна смислова завершеність); жанрово-стилістичні 

категорії (стильова належність, жанровий канон, клішованість); семантико-

прагматичні категорії (інформативність, інтерпретованість, адресованість, образ 

автора, модальність, інтертекстуальна орієнтація); формально-структурні 

категорії (композиція, членованість, когезія) [192, с. 130–136]. 

У лінгвістиці та лінгвометодиці оперують поняттями «академічний 

дискурс» та «науковий дискурс». Сучасні науковці не одностайні в інтерпретації 

поняття «академічний дискурс»: одні називають академічними власне 

дослідницькі наукові тексти, протиставляючи їх навчальним, 

популяризаторським, науково-інформаційним, науково-публічним [118; 142]; інші 

академічним дискурсом називають усю сукупність комунікативних жанрів, які 

реалізуються у вишах як офіційне і як неофіційне професійне спілкування у 

навчальних, наукових спільнотах [24; 230]. 

Науковий дискурс є результатом інтертекстуальної діалогічної взаємодії, 

учасниками якої є науковці, що актуалізують свої думки та ідеї в наукових 

текстах. Він поєднує онтологізовані знання, наукову комунікацію і системи 

наукових текстів (способи вербалізації наукового знання відповідно до правил 

наукової комунікації) [107, с. 11–12]. Науковий інституціональний дискурс – це 

клішований різновид спілкування між ученими, що можуть і не бути знайомі 

особисто, але змушені взаємодіяти згідно з нормами соціуму, який можна 

визначити як наукове співтовариство [80, с. 130–131].  
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Т. М. Рибіна науковим мовленням вважає усне й писемне мовлення, 

зумовлене й мотивоване професійною науково-дослідницькою та викладацькою 

діяльністю наукових працівників, яка реалізує комунікативні цілі професійного 

спілкування у формі різноманітних жанрів: наукова біографія, анотація, реферат, 

тези, рецензія, стаття, доповідь, лекція, дискусія [141]. Тож поняття «науковий 

дискурс» й «академічний дискурс» у більшій частині випадків використовують як 

синоніми. Однак з означених дефініцій випливає, що науковий дискурс 

відрізняється від академічного більшою «офіційністю», жанровою обмеженістю, 

суто науковим змістом. 

Оскільки наше дисертаційне дослідження присвячено навчанню студентів-

магістрів написання текстів таких жанрів, як тези доповіді для наукової 

конференції, наукові статті та анотації до статей, які є зразками 

інституціонального дискурсу і мають суто науковий характер, щоб уникнути 

двозначності в інтерпретації ключових понять в роботі, будемо вживати поняття 

«науковий дискурс». 

Отже, мовленнєву компетентність в писемному мовленні розглядаємо в 

поєднанні з дискурсивною компетентністю. 

Дискурсивну компетентність, услід за Л. Н. Пономаренко, розуміємо як 

сукупність знань, умінь, способів і досвіду діяльності побудови й розуміння 

висловлювань у комунікативних ситуаціях [135]; здатність індивіда застосовувати 

сукупність знань, умінь, навичок, а також способів діяльності, пов’язаних із 

проведенням дискурс-аналізу, побудовою і ситуативним розумінням дискурсів як 

об’єктів реальної дійсності у процесі здійснення професійної діяльності [5]; 

здатність побудови цілісних, зв’язних і логічних висловлювань (дискурсів) різних 

функціональних стилів усного та писемного мовлення на основі розуміння різних 

видів текстів під час читання та аудіювання; здатність кодувати і розкодувати 

інформацію за допомогою іноземної мови відповідно до її лексичних, 

граматичних, синтаксичних норм, а також враховуючи стилістичний, жанровий, 

соціокультурний, психологічний та емоційний чинники, використовуючи засоби 

когезії та когерентності для досягнення комунікативної мети [48]. Тож 
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дискурсивна компетентність базується не тільки на знаннях мови, необхідних для 

створення й розуміння текстів, але й передбачає знання складних факторів, що 

виходять за межі тексту [133]. 

Дискурсивну компетентність науковці розглядають як: 1) окремий 

компонент комунікативної компетентності [205; 208; 215; 238; 246; 247], 2) 

компонент прагматичної компетентності [253], 3) компонент мовної 

компетентності [250, 203]. Поділяючи думки сучасних науковців, визначаємо такі 

складові дискурсивної компетентності: 1) текстову – здатність створювати та 

інтерпретувати контекстуально доречні тексти на основі знання про те, які тексти 

доречні в конкретних контекстах, а також вміння організувати послідовність 

речень таким чином, щоб вони становили єдине ціле – зв’язний текст з усіма 

притаманними йому властивостями; 2) жанрову – здатність створювати та 

інтерпретувати тексти конкретних жанрів у типових або нових комунікативних 

ситуаціях на основі конвенцій, пов’язаних з їх використанням; 3) соціальну – 

здатність використовувати мову для участі в соціальній або інституційній 

взаємодії, вміння висловлювати власну соціальну ідентичність в конкретних 

соціальних ситуаціях мовної взаємодії; 4) стратегічну – вміння суб’єкта 

усвідомлювати комунікативний намір та планувати комунікативну подію з точки 

зору реалізації мети спілкування; 5) тактичний компонент передбачає 

сформованість у суб'єкта мовлення умінь аналізувати комунікативну ситуацію і 

відбирати адекватні їй і найбільш оптимальні для даної лінгвістичної спільноти 

засоби і способи досягнення комунікативного наміру суб’єкта [5; 38; 133].  

Зарубіжні дослідники виділяють такі складові (компетентності) писемного 

мовлення: жанрову (Textsortenkompetenz), стильову (Stilkompetenz), риторичну 

(Rhetorische Kompetenz), читацько-рецептивну (Lese- und Rezeptionskompetenz) 

[207; 214; 218; 232; 235; 234, 254]. Навчання писемного мовленням передбачає 

опанування людиною стратегіями планування і підготовки, вибору теми, 

стратегіями генерування знань, активації знань із пам’яті, стратегіями 

структурування знань, знаннями стандартів дискурсу суспільства [234, c. 22–23]. 
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Аналіз програм з англійської мови для студентів магістратури природничих 

факультетів дав можливість встановити, що студенти повинні оволодіти 

англійською мовою на рівнях В2 (рівень незалежного користувача) та С1 (рівень 

професійного володіння мовою). На основі вимог до мовленнєвої компетентності 

у писемному мовленні, визначених у «Загальноєвропейських рекомендаціях» [52], 

до означених рівнів встановлено, що студенти магістратури повинні оволодіти 

такими уміннями: 

– писати чіткий, детальний, добре структурований текст на широке коло 

тем, пов’язаних з зацікавленнями студента;  

– писати есе чи доповідь, узагальнюючи інформацію або наводячи 

аргументи «за» чи «проти» певного погляду;   

– писати листи, твори або доповіді на складні теми; 

– писати тексти у певному стилі мовлення, листи, доповіді, статті складної 

структури, резюме, огляди професійних або літературних праць; 

– добирати мовленнєві засоби, які дають можливість студентові обирати 

формулювання для чітких висловлювань у певному стилі на широке коло 

загальних, академічних, професійних або побутових тем, не обмежуючись 

предметом висловлювання; 

– створювати зв’язні й суцільні висловлювання, вживаючи у повному обсязі 

доречні різноманітні структури й широкий набір конекторів та інших засобів 

зв’язку; продукувати чітке, плавне, логічне мовлення; 

– здійснювати граматичний контроль складного мовлення, підтримувати 

високий ступінь граматичної правильності; 

– вибирати правильні фрази, ідіоми, кліше для того, щоб донести смисл 

свого висловлювання; 

– робити продумані описи та розповіді, інтегруючи підтеми, розвиваючи 

окремі положення та завершуючи відповідним висновком. 

Зміст навчання наукового мовлення студентів магістратури природничих 

факультетів вищих навчальних закладів освіти регламентовано навчальними 
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програмами з дисципліни «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» і відповідає 

рівням В2-С1 за «Загальноєвропейськими рекомендаціями» [52]. 

Аналіз навчальних програм з дисципліни «Іноземна мова за фаховим 

спрямуванням» для студентів магістратури фізичних спеціальностей [139] дав 

можливість встановити академічну спрямованість цієї дисципліни: 

1) практичною метою навчання іноземної мови є формування знань про 

особливості функціонування ІМ в освітній, науковій та професійній сферах; умінь 

користуватися мовою в різних навчальних, наукових та фахових комунікативних 

ситуаціях; умінь виявляти схожість та розбіжності між науковими дискурсами в 

рідній та іноземній мовах; 

2) оволодіння лексичною (знання наукової фахової лексики і термінології, 

абревіатур, словотвірних моделей та навички оперування фаховою лексикою і 

термінологією в мовленні), граматичною (знання граматичних структур, які 

використовуються в академічному мовленні та навичок оперування ними в 

мовленні), мовленнєвими (уміння здійснювати усну та письмову комунікацію в 

академічній сфері: уміння читати, слухати та розуміти, усно та письмово складати 

автентичні наукові, науково-популярні та фахові тексти), соціокультурною 

(володіння інформацією про правила та етику спілкування в міжнародному 

освітньому середовищі, наукових та професійних колах), дискурсивною (знання 

жанрів академічного стилю, їхніх жанрово-структурних та лінгвостилістичних 

особливостей, уміння реципіювати та продукувати тексти наукового стилю; 

знання міжнародних вимог до оформлення наукових публікацій різних жанрів), 

перекладацькою (знання особливостей перекладу наукових, науково-

публіцистичних і фахових текстів та уміння їх перекладати) компетенціями; 

3) у межах мовленнєвої компетентності в письмі студенти повинні 

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

статті, анотації до статей, науково-дослідницькі проекти; 

4) оволодіння додатковими знаннями, необхідними для комунікації в 

академічному середовищі: розуміння сутності, меж та наслідків плагіату; знання 

стандартів і стилів оформлення наукових праць (посилання, цитування, 
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розташування структурних елементів тексту, написання анотацій, оформлення 

бібліографії, оформлення таблиць, графіків, формул тощо); знання концепту 

«наукова дискусія», способів здійснення наукової дискусії, норми етикету в 

академічній дискусії. 

Академічний письмовий дискурс має два аспекти: діяльнісний та 

лінгвістичний: жанри академічного дискурсу можуть бути розглянуті і як процес 

породження тексту, що проходить етапи визначення теми, збору матеріалу, 

планування, накреслення, редагування, і як сам текст, який має певні властивості 

(зв’язність, цілісність, структурність, адресованість), написаний з дотриманням 

певних риторичних і соціокультурних конвенцій [100]. 

Навчання академічного письмового дискурсу складається зі сприйняття 

інформації тексту джерела, репродукції інформації у вторинному тексті і 

продукування власного тексту [99]. Услід за Т. М. Рибіною вважаємо, що 

продукування тексту у формі певного наукового жанру має охоплювати: а) знання 

композиційно-мовленнєвих текстотвірних категорій (теми, комунікативної мети, 

комунікативного наміру, послідовності мікротем, структурної специфіки жанру, 

засобів прогресії тексту, способів розвитку інформації); б) уміння ці категорії 

коректно реалізовувати в мовленні; в) лексичні та граматичні навички, які є 

важливим стилетвірним фактором, володіння загальновживаною, 

загальнонауковою лексикою, термінологією, номенклатурними знаками, 

професіоналізмами, абревіатурами, допоміжними словами; різними способами 

словотворення в науковому стилі мови; вживання артиклів з науковими 

поняттями; основними часовидовими формами, які використовуються в 

науковому стилі мовлення; модальними і фразовими дієсловами, дієсловами із 

сильним керуванням; безособовими, складними реченнями; пунктуацією тощо 

[141]. 

Отже, зпроаналізувавши наукові праці, присвячені навчанню писемного 

мовлення загалом та наукового зокрема, навчальні програми із дисципліни 

«Іноземна мова за фаховим спрямуванням», зміст мовленнєвої та дискурсивної 

компетентності [48, с. 74–82], нами конкретизовано, які саме знання та вміння 
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повинні становити зміст навчання наукового писемного мовлення в аспекті 

дискурсивної компетентності. 

Студенти повинні оволодіти знаннями:  

- про предмет повідомлення (наукові факти, поняття, процеси, явища) і 

особливості його вербалізації в дискурсі;  

- про особливості вербалізації певних типів взаємодії комунікантів; 

- про жанрове розмаїття наукових текстів; 

- про структурні та лінгвостилістичні особливості різножанрових наукових 

текстів; 

- про лінгвосоціокультурні характеристики наукових текстів. 

Уміння, якими повинні оволодіти студенти, ми класифікували на вісім груп.  

1. Інтерпретаційні уміння: 

- уміння інтерпретувати зміст та смисл наукового тексту, модальність 

викладу наукової інформації; 

- уміння аналізувати текст із погляду наявності в ньому явної та прихованої, 

основної та другорядної інформації; 

- уміння аналізувати дискурс-категорії в оригінальних наукових текстах. 

2. Організаційно-прогностичні уміння: 

- уміння прогнозувати зміст та смисл наукового тексту; 

- уміння відбирати, планувати й організовувати інформацію в письмовому 

тексті з урахуванням дискурс-категорій; 

- уміння прогнозувати комунікативну доцільність засобів мови відповідно 

до наукового стилю та конкретного жанру тексту (академічне есе, тези доповіді 

для наукової конференції, наукова стаття, анотація до статті, науково-

дослідницький проект). 

3. Лінгвостилістичні уміння: 

- уміння оформляти текст мовними засобами, які відповідають науковому 

стилю та жанру тексту, забезпечуючи цілісність і зв’язність: використовувати 

лексичні, граматичні та стилістичні ресурси іноземної мови для створення тексту. 

4. Стратегічно-прагматичні уміння: 
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- уміння визначати концептуальну схему майбутнього письмового тексту; 

прогнозувати хід комунікативної ситуації;  

- уміння будувати комунікативну поведінку згідно з основною темою 

комунікації; 

- уміння виділяти та реалізовувати в тексті комунікативні цілі; 

- уміння використовувати мовленнєві стратегії в науковому тексті. 

5. Жанрово-композиційні уміння: 

- уміння передавати основні композиційні компоненти наукового тексту 

залежно від його жанру; 

- уміння організовувати послідовність речень іноземною мовою так, щоб 

вони становили послідовний письмовий текст; 

- уміння коригувати композиційну структуру наукового тексту та його 

мовне оформлення відповідно до жанрової специфіки; 

- уміння передавати в тексті головну та другорядну інформації. 

6. Соціокультурні уміння: 

- уміння будувати свою мовленнєву поведінку адекватно соціокультурній 

специфіці країни, мова якої вивчається;  

- уміння враховувати історичний та історико-культурний контексти;  

- уміння створювати науковий текст, який за своїми мовними й немовними 

характеристиками адекватно сприйматиметься спільнотою, мова якої вивчається 

(дотримування міжнародних вимог до оформлення наукових публікацій різних 

жанрів, знання стандартів та стилів оформлення наукових праць, розуміння 

сутності, меж та наслідків плагіату, знання концепту «наукова дискусія», способів 

здійснення наукової дискусії, норм етикету в академічній дискусії). 

7. Текстово-продуктивні уміння: 

- уміння передавати стильові характеристики наукових текстів (тематика, 

узагальненість, абстрагованість, логічність, точність, доказовість, об’єктивність  

викладу, насиченість фактичною інформацією); 

- уміння використовувати засоби когезії та когерентності в тексті;  
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- уміння формулювати і висловлювати свою думку в наукових текстах за 

допомогою засобів іноземної мови; 

- уміння репрезентувати в змісті письмового продукту категорії наукового 

дискурсу; 

- уміння описувати й пояснювати факти, обґрунтовувати свою позицію за 

допомогою засобів іноземної мови. 

8. Тактичні уміння: 

- уміння відбирати найбільш адекватні і найбільш оптимальні для певної 

мовної спільноти засоби і способи досягнення комунікативних цілей та реалізації 

комунікативних стратегій. 

Отже, формування у майбутніх фізиків мовленнєвої компетентності в 

писемному мовленні здійснюється інтегровано з формуванням дискурсивної 

компетентності; практичною метою навчання наукового писемного мовлення 

майбутніх магістрів є формування умінь складати письмові тексти таких жанрів: 

академічні есе, тези доповіді для наукової конференції, наукові статті, анотації до 

статей, науково-дослідницькі проекти; студенти мають оволодіти 

інтерпретаційними, організаційно-прогностичними, лінгвостилістичними, 

стратегічно-прагматичними, жанрово-композиційними, соціокультурними, 

текстово-продуктивними, тактичними уміннями; одиницею навчання писемного 

мовлення є автентичний текст-зразок, текст-дискурс. 

2.2. Труднощі навчання наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури 

Визначення потенційних труднощів, які можуть виникати під час навчання 

наукового писемного мовлення, є одним із пріоритетних завдань методики. 

Подолання труднощів є головною метою, а методичні прийоми цього процесу 

становлять ядро моделі формування мовленнєвої компетентності в науковому 

писемному мовленні.  

Об’єднання мовного матеріалу в групи за типом труднощів із методичною 

метою дає можливість для раціональної організації навчання цього матеріалу шляхом 
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створення ефективної системи роботи, яка ґрунтується на розробленій типології. 

Наявність таких груп дає можливість організувати процес так, щоб подолання різних 

труднощів здійснювалося щонайбільше економно, тобто оволодіння легшим 

матеріалом займало б менше навчального часу, ніж оволодіння важчим [195].  

У методиці навчання іноземних мов набуто чималого досвіду в 

прогнозуванні труднощів. 

У визначенні труднощів навчання наукового писемного мовлення студентів 

магістратури природничих факультетів спираємося на класифікацію їх 

О. В. Свалової [144, с. 120–123], яка виділяє:  

1) соціально-педагогічні труднощі: а) рівень адаптації, б) рівень мотивації, 

в) рівень комфортності у спілкуванні з однолітками, г) рівень комфортності у 

спілкуванні з викладачем (високий, середній, низький); 

2) психолого-фізіологічні труднощі: а) показники здоров’я; б) показники 

психологічного розвитку: мислення, пам’яті, уваги, типу сприйняття, 

темпераменту, мовлення; Є. О. Шишова, зокрема, дослідила, що психологічні 

труднощі навчання іноземної мови зумовлені мотиваційними, когнітивними, 

емоційними, особистісними чинниками, що знижують ефективність навчання 

іноземної мови і призводять до ускладнень в іншомовному спілкуванні [198]. 

3) лінгводидактичні труднощі: а) у сфері комунікативних умінь в основних 

видах мовленнєвої діяльності (труднощі в говорінні, в аудіюванні, в читанні, в 

писемному мовленні); б) на рівні використання мовних засобів: графічні, 

орфографічні, пунктуаційні, фонетичні, лексичні (запам’ятовування лексичних 

одиниць – слів, словосполучень, стійких виразів, етикетної лексики, мовних 

кліше, інтернаціональних слів), упізнавання, відтворення і вживання лексичних 

одиниць у різних видах мовленнєвої діяльності); граматичні (під час упізнавання 

та продукування граматичних одиниць у мовленні); в) труднощі на рівні 

виконання загальнонавчальних і універсальних навчальних дій: труднощі у 

дотриманні вимог до виконання завдань (з певними вимогами до оформлення 

роботи; з обмеженням часу; з обмеженням обсягу); труднощі у виборі стратегій і 

прийомів навчання (під час роботи з текстом; під час пошуку додаткової 
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інформації; під час підготовки до самостійної або контрольної роботи, в 

самоорганізації під час підготовки до читання, слухання, запису матеріалу тощо). 

О. В. Свалова в іншій своїй статті класифікує труднощі на три групи, взявши за 

основу особистісний критерій: 1) суб’єктивні труднощі (пов’язані безпосередньо з 

особистістю суб’єкта навчання), 2) об’єктивні труднощі (не стосуються 

особистості учня) і 3) труднощі, пов’язані з методикою навчання [143, с. 270–272]. 

Під час впровадження методики навчання наукового писемного 

англійського мовлення студентів магістратури слід враховувати огріхи, визначені 

Л. В. Каплич, яких припускаються студенти ВНЗ у своїх письмових роботах і які 

спричинені низкою труднощів продукування цілісних текстів: студенти погано 

розкривають тему; не вміють виділяти головного у висловлюванні, формулювати 

основну думку; не володіють різноманітними способами викладу й розвитку 

думки; не вміють аргументувати своєї думки;  погано володіють засобами 

забезпечення внутрішньотекстової зв’язності; не приділяють уваги структурному 

та логічному оформленню тексту (наприклад, не вміють членувати текст на 

абзаци); не володіють уміннями й навичками саморедагування [61]. 

Студенти магістратури природничих спеціальностей, як показують наші 

педагогічні спостереження, не відчувають соціально-педагогічних та психолого-

фізіологічних труднощів: вони мають високий рівень адаптації до умов навчання, 

рівень мотивації, рівень комфортності у спілкуванні з однолітками та викладачами, 

оскільки це доросла аудиторія (22 – 25 років), яка має багаторічний навчальний 

досвід, а також науково-дослідницький, високу мотивацію до навчальної та науково-

дослідницької діяльності, адже до магістратури потрапляють найкращі студенти; 

своїх однолітків та викладачів вони сприймають як рівноцінних партнерів у процесі 

здобуття знань, розв’язання складних та важливих наукових проблем. 

Показники психологічного розвитку студентів магістратури природничих 

спеціальностей також високі. Їхнє мислення здатне виконувати низку функцій – 

пізнавальну, проектувальну (побудова планів, проектів, моделей), прогностичну 

(передбачення наслідків своєї діяльності), інформаційну (засвоєння інформації та її 

смислове перероблення), технологічну (розроблення правил, стандартів, норм 
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життєдіяльності людини в різних формах та виявах), рефлексивну (здатність 

самопізнання розуму та самоаналіз), інтерпретаторську (тлумачення та осмислення 

продуктів людської діяльності) [62]. Студенти здатні створювати абстрактні поняття 

та оперувати ними, оперувати думками, висновками, поняттями, закріпленими у 

словах, аналізувати та узагальнювати інформацію, будувати гіпотези й теорії, здатні 

мислити логічно, тобто точно й послідовно, не допускаючи протиріч у своїх 

міркуваннях, здатні мислити системно та креативно.  

Студенти магістратури зазвичай мають хорошу пам’ять, довільного, 

довготривалого словесно-логічного характеру. Типи сприйняття: аналітичний 

(здатність вирізняти й аналізувати подробиці та деталі), синтетичний (здатність 

узагальнено відображати явища, визначати їхню суть), аналітико-синтетичний 

(здатність розуміти сутність явища й фактичне її підтвердження) характер. 

Сприйняття має такі властивості: цілісність, вибірковість, осмисленість, 

узагальненість. 

Мовлення студентів-магістрантів природничих спеціальностей є розвиненим: 

студенти мають великий словниковий запас, який становлять загальнорозмовні слова, 

терміни, професійна лексика; здатні висловлювати свої думки логічно, послідовно, 

використовуючи мовні кліше; студенти володіють також лінгвостилістичними та 

структурними особливостями окремих жанрів (наприклад, офіційно-ділового стилю).  

Отже, соціально-педагогічні та психолого-фізіологічні труднощі не є 

актуальними для студентів магістратури. 

Розглянемо детально лінгводидактичні труднощі. Зважаючи на те, що 

навчання наукового писемного мовлення студентів-магістрантів спрямоване на 

формування умінь писати англійською мовою тексти конкретних жанрів – 

наукову статтю, анотацію та наукові тези, у прогнозуванні труднощів будемо 

спиратися на аспекти складності тексту, визначені М. Г. Бондаревим: предметний, 

логічний, мовний. 

Предметні труднощі залежать від рівня фактуальних знань, предметної 

компетентності особистості, яка формується у процесі опанування фахових дисциплін 

[20, с. 12–18]. Предметну компетентність, услід за Г. М. Удовиченко, розуміємо як 
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інтегровану характеристику, яка містить комплекс інтеріоризованих знань за обраним 

фахом, розуміння та поліфункціональне вміння використовувати набуті предметні 

знання у своїй діяльності [181]. Предметні труднощі зникають, якщо студенти мають 

достатньо високий рівень професійної підготовки. 

У написанні наукової фахової статті, якою б високою не була фахова підготовка 

магістранта, завжди є предметні труднощі. Адже підготовка наукової статті потребує 

аналізу проблеми дослідження, вироблення дефініцій основних понять, використання 

цитатного матеріалу, посилань, знання окремих нюансів у досліджуваній 

проблематиці, висвітлення вкрай вузьких питань, – всього цього, звісно, студент не 

може знати. Тому для подолання предметних труднощів студент повинен прочитати, 

проаналізувати, реферувати та законспектувати потрібну інформацію, яка 

становитиме теоретичну базу для його наукового пошуку. 

Визначаємо такі чинники, з допомогою яких можна зняти предметні труднощі 

написання наукової статті: 

1) обмеження студента лише однією науковою темою/проблемою, наприклад, 

темою його магістерської роботи; лише так магістрант зможе консолідувати свої 

інтелектуальні зусилля для глибокого й скрупульозного дослідження проблеми; 

2) фахові знання: не лише максимально вичерпні знання з 

вузькодосліджуваної проблеми, але й широкі знання з того наукового напряму, в 

межах якого студент проводить дослідження, міждисциплінарні знання; 

володіння основними науковими поняттями; 

3) уміння давати оцінку інформації, яку студент одержує у процесі читання 

наукових джерел, на предмет її актуальності, достовірності, науковості; уміння 

давати оцінку актуальності та новизні свого дослідження; 

4) знання імен видатних науковців, які стали прецедентними, наукових 

прецедентних текстів, які є «науковою класикою», «науковими першоджерелами», 

котрі створюють ефект глибини дослідження; 

5) знання наукових шкіл, напрямів наукових досліджень, дискусійних та 

невизнаних теорій, найбільш актуальних і перспективних напрямів дослідження; 
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6) збір детальної інформації, яка глибоко, повно й вичерпно розкриває суть 

досліджуваної проблеми; 

7) збір та використання в дослідженні невербальних засобів інформації 

(графіків, таблиць, схем, рисунків тощо); 

8) уміння правильно застосовувати сучасні методи дослідження для одержання 

вірогідних результатів наукового пошуку; 

9) уміння правильно організовувати експериментальну роботу, збирати дані 

експерименту, визначати їхню актуальність для наукової спільноти. 

Логічний аспект складності зумовлений логікою побудови текстів і 

визначається формально-логічною компетентністю студентів. Ознайомлення 

студентів з організацією тексту, механізмами його побудови й логіко-смисловою 

структурою сприяє, на думку М. Г. Бондарева суттєвій інтенсифікації процесу 

сприйняття й переробки інформації [20, c. 12].  

Логіко-формальні труднощі актуальні в навчанні написання наукових праць 

студентами магістратури, оскільки наукова стаття та наукові тези є принципово 

новими жанрами для писемного мовлення не лише іноземною мовою, але й 

українською, адже студенти на молодших курсах тільки читали статті, але не писали 

їх. Неготовність до написання наукових праць виявляють й аспіранти першого року 

навчання. Підготовка наукової статті потребує дотримання лінгвостилістичного та 

структурно жанрового регламенту, в протилежному разі наукова праця 

перетворюється на белетристику. 

Визначаємо такі чинники, які сприяють зняттю логіко-формальних труднощів 

написання наукової статті: 

1) володіння знаннями про структурно-композиційні особливості наукової 

статті, наукових тез, анотації, які описані в попередніх параграфах (наприклад, стаття 

має вступ (постановка проблеми, включення роботи в коло досліджень; визначення 

актуальності дослідження; базових понять; історія питання; визначення мети 

дослідження), основну частину (де висвітлюються різні погляди вчених на проблему 

дослідження, а також аналіз та опис досліджуваного явища) і висновок); уміння 

вербально відображати в тексті структурно-композиційні елементи; 



79 

 

2) володіння знаннями про основні характеристики наукового тексту та 

особливості їх матеріалізації: логічність викладу; інформативність тексту (наявність 

генеральної інформаційної лінії дослідження, яка виражається за допомогою менших 

інформаційних блоків); аргументованість (усі твердження, припущення, які автор 

викладає в науковій статті, повинні бути обґрунтованими та достатньо 

аргументованими: на основі аналізу наукових праць встановлено.., на основі 

результатів експерименту, які свідчать про те, що…); наявність формату наукової 

дискусії (аналіз різних поглядів щодо проблематики, вироблення авторської позиції 

щодо окремих питань); наявність інтертекстуального матеріалу (цитат, посилань 

тощо); достатність інформації для висвітлення результатів свого дослідження, а також 

для обґрунтування авторської позиції (але надлишкової інформації слід також 

уникати); нейтральна емоційність тексту; безпідтекстність (брак імпліцитно 

вираженої інформації); абстрагованість та об’єктивність викладу інформації; 

3) знання особливостей і засобів ланцюгового та паралельного типів зв’язку між 

реченнями і частинами тексту та вміння використовувати їх у продуктивному 

мовленні адекватно носіям мови (використання повторів, синонімів, слів із 

просторовим значенням, слів однієї тематичної групи; способів вираження анафоро-

антецедентних зв’язків (співвіднесення займенника зі словом, яке він замінює в 

реченні, займенник може слугувати засобом зв’язку слів у реченні, двох речень, групи 

речень, замінювати ціле речення)); використання дієслів одного часу для 

хронологічної єдності тексту; знання сполучників, часток, вставних слів, які 

відіграють роль засобів зв’язку всередині речень; знання речень-скрепів (наприклад, 

розглянемо явище електромагнітної індукції); слів, які слугують для вираження 

пояснення, конкретизації, аргументації тощо (in other words – іншими словами, that is 

to say – тобто, for example – наприклад); складених сполучних засобів (наприклад, but 

then (again) – але водночас); 

4) уміння уникати змістових розривів, доксальності, змістових лакун, відхилень 

від генеральної лінії сюжету наукової статті / тез, різних інформаційних блоків, які не 

стосуються мети та завдань дослідження; 
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5) знання структурно-композиційних особливостей ненаукових творів та уміння 

уникати структурно-композиційних елементів ненаукових жанрів. 

Мовні труднощі спричиняє наявність у тексті складних граматичних 

структур і невідомих лексичних одиниць [20, c. 12]. Багато з цих труднощів 

з’являються внаслідок впливу особливостей рідної мови студентів. Вивчення 

мовних явищ, які збігаються у двох мовах, є важливим фактором, що забезпечує 

позитивне перенесення та запобігає уникненню негативного [3, с. 235–241]. 

Зіставляючи рідну та мову, якої навчаємо, спостерігаємо три групи мовних 

явищ: а) які збігаються в обох мовах (ізоморфні); б) частково збігаються у двох 

мовах (частково ізоморфні) і в) явища, які не мають відповідників у двох мовах 

(мають лише описові аналоги) (аломорфні). Найбільші труднощі викликають 

частково ізоморфні явища, які  потрапляють під вплив міжмовної та 

внутрішньомовної інтерференції, а також аломорфні (посідають другу позицію в 

ієрархії складності засвоєння), оскільки вони не «накладаються» на мовний і 

мовленнєвий досвід студента [3; 57, с. 88; 63; 68; 172, с. 383].  

Однак у навчанні написання наукових текстів труднощі виникають не лише 

під впливом міжмовної інтерференції, але й унаслідок міжстильового 

взаємозмішання. Під поняттям міжстильового взаємозмішання розуміємо 

перенесення ознак одного функціонального стилю на інший.  

Під поняттям міжстильового взаємозмішання в навчанні наукового 

писемного мовлення розуміємо вплив лексичних і граматичних засобів інших 

ненаукових стилів, зокрема використання елементів розмовного, 

публіцистичного, офіційно-ділового, художнього стилів мовлення (наприклад, 

будемо зациклюватися на.., експеримент довів, що.., ці два об’єкти псують усю 

картину нашого дослідження). 

На основі критерію зіставності з рідною мовою спробуємо виділити лексико-

фразеологічні та граматичні труднощі навчання наукового писемного мовлення. 

Лексико-фразеологічні труднощі наукового писемного мовлення спричинені: 

а) неволодінням студентами термінологічною та загальнонауковою лексикою, 

фразеологічними одиницями та мовними кліше, що використовуються в науковому 
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дискурсі; б) відмінностями в семантиці термінологічної та загальнонаукової лексики, 

у структурі фразеологічних одиниць та мовних кліше в англійській та українській 

мовах; в) використанням загальнорозмовної, популярної, художньої лексики та 

фразеології в науковому мовленні. Тож конкретизуємо лексико-фразеологічні 

труднощі наукового писемного мовлення:  

1) наукові терміни, які не мають еквівалентів у рідній мові у структурному 

плані (не збігаються за кількістю компонентів, наприклад, однослівний термін 

англійської мови / багатослівний в українській мові і навпаки – fission chain – 

ланцюгова реакція ділення, involution – піднесення до степеня, line segment – 

відрізок) та в семантичному плані (зміст терміна не збігається в рідній та 

іноземній мовах: modeling – моделювання, але simulation – моделювання процесу 

за допомогою ЕОМ, fix – полагодити, відремонтувати, закріплювати). Труднощі 

цього характеру пов’язані насамперед із потребою володіння термінологією своєї 

професії і розумінням значень термінів та їхнього перекладу; 

2) окремо варто виділити труднощі у засвоєнні та використанні складених 

іменникових термінів, елементи яких набувають окремої специфіки вживання в 

англійській та українській мовах (наприклад, hypertext transfer protocol, graphical user 

interface, purchasing power; терміни «act» і «event» українською мовою 

перекладаються як «акт»; у синтагматичному поєднанні з іншими словами в 

англійській мові в одних випадках вживається act, а в інших event, в українській мові – 

завжди «акт»: interaction act – акт взаємодії, two-quantum process – двоквантовий акт, 

ionizing event – акт іонізації; термін «acoustics» в українській мові має значення 

«акустика»: atmospheric acoustics – атмосферна акустика, magnetic quantum acoustics 

– магнітна квантова акустика, але ultrasonics – акустика ультразвуку, ultrasonics, 

supersonics – акустика ультразвукових частот) та вживання контекстуальної 

заміни, особливо таких її видів, як перехід в іншу частину мови (repeat-repetition), 

використання родо-видових замінників (software – program), синонімічна заміна 

(display – monitor) і т. д. [244, c. 383–399; 249, c. 189–215] 

3) слова-поняття, які відображають логіко-номінативну складову мовної 

картини світу, особливості метафоризації в терміносистемі іноземної мови, яка не 
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збігається з логікою семантичного перенесення в рідній мові: lug – вухо, 

наконечник, ручка (сковороди); evolution – добування кореня (в математиці), 

процес зміни, розвиток, еволюція; interstellar meteor – галактичний метеор, tri-

metal – тришаровий метал;  

4) Розуміння модальних значень написаного – ступеня, до якого автор тексту 

впевнений в об’єктивності або відповідальний за інформацію, надану в тексті. 

Наприклад, різний ступінь об’єктивності містять такі два речення: 1) The results would 

seem to indicate the error in the system. 2) The results indicate the error in the system. 

Тонка лінгвістична відмінність у двох реченнях, яку не завжди можуть зауважити 

студенти, має, втім, суттєве значення в професійному спілкуванні, де важлива 

точність змісту [244, c. 383–399; 249, c. 189–215]; 

5) лексичні одиниці, які не відповідають узусу наукового викладу: 

diffusion coefficients were discovered (замість determined) – були визначені 

коефіцієнти дифузії; supervaluable (замість important) data have been obtained – 

oтримані важливі дані; the article deals with (замість investigates) some aspects of 

plasma polymerization – у статті досліджено деякі аспекти полімеризації плазми; 

6) логічні конектори (засоби логічної взаємодії різних частин тексту чи 

речень): firstly, in the beginning, finally, in the end, further, then, next, in addition, however,  

yet, on the other hand, hence, thus, therefore, accordingly, consequently, as a result, briefly, 

in fact, apparently, (un)fortunately, in other words, despite, even, since, though та 

дискурсивні маркери (трактуються як мовні одиниці, функція яких полягає у 

відбитті когерентного зв’язку між певним висловом у дискурсі й попереднім(и) 

висловлюванням(и), тобто в організації змісту тексту та висловлювання).  

У нашому дослідженні виділяємо одинадцять дискурсивних маркерів 

(Д. Шифрін), представлених сурядними і підрядними сполучниками (and, but, or 

because), темпоральними і союзними прислівниками (now, then, so), частками (oh, 

well), вступними пропозиціями (you know, I mean). Це і маркери зміни повідомлення: 

by the way (між іншим, до речі); контрастивні маркери – but (але), however (проте), 

although (хоча); деталізуючі маркери – in other words (іншими словами), more than that 
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(крім того), particularly (зокрема), also (також), and (і), or (або); маркери висновку that 

is why (тому), so (отже), accordingly (відповідно) [248, c. 318]; 

7) скорочення та абревіатури: AGW (atmospheric ravity wave) – АГВ 

(атмосферна гравітаційна хвиля), PDA (personal digital assistant) – КПК (кишеньковий 

персональний комп’ютер), UFO (unidentified flying object) – НЛО (непізнаний 

літальний об’єкт), RL (research laboratory) – НДЛ (науково-дослідна лабораторія), SHG 

(second harmonic generation) – ГДГ (генерація другої гармоніки), JTP (Journal of 

Technical Physics) – ЖТФ (Журнал технічної фізики);  

8) вирази (зазвичай подаються курсивом) та абревіатури, запозичені з 

латині, особливо популярні у науковому писемному мовленні і тому потребують 

особливої уваги і вивчення: a priori, de facto, in vitro, ego, per diem, post factum, 

A.D., e.g., etc., i.e., P.S., N.B., p.m., vs; 

9) Вживання термінів, властивих як окремій професійній підмові, так і 

багатьом сферам. Полісемія, викликана застосуванням загальновживаних слів у 

термінологічному значенні: bus (автобус / інформаційний канал), menu (меню 

ресторану / меню дисплея), beam (промінь / курс (тех.)), crane 

(журавель / підіймальний кран), bank (банк / берег), що викликають труднощі 

перекладу і розуміння; 

10) мовні кліше, які найчастотніше трапляються в науковому стилі: метою 

статті є вивчення... (the purpose of the article lies in…), у статті детально 

розглядається… (the article provides a detailed overview…), стаття присвячена... 

(the article is devoted to…), слід звернути увагу… (the attention should be focused…), 

саме тому… (for this reason…). В академічній, як і будь-якій іншій, комунікації 

таким мовним одиницям належить роль засобів стандартизації та уніфікації 

структури тексту наукового жанру. 

Граматичні труднощі наукового писемного мовлення зумовлені наявністю 

в наукових текстах граматичних конструкцій, які не мають еквівалентів в 

українській мові або частково ізоморфні з рідною мовою; а також зумовлені 

міжстильовим взаємозмішанням. Конкретизуємо граматичні явища, які 

викликають труднощі у написанні наукових праць: 
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1) словотвір:  

- префікси – con-, cor-, col-, co-, de-, im-, in-, il-, de-, re- вважаються одними 

з найбільш вживаних у формуванні дієслів академічного спілкування (contradict, 

constitute, correspond, contain, decrease, illustrate, imply, include, involve, reflect, 

represent, result); 

- суфікси -ist (analyst), -ant (assistant), -ent (component), -ar(scholar), -or (bachelor). 

Слід наголосити, що суфікси -er (developer, interviewer) та -ее (employee, interviewee) у 

творенні іменника мають дещо відмінні значення, адже відповідають різним 

смисловим наповненням. Так, суфікс -ее бере участь у творенні іменників, що 

означають отримання дії, водночас як суфікс -еr – іменників з дещо іншим значенням. 

Наприклад, employee (робітник) та employer (працедавець). Суфікси, що мають 

значення множинних абстрактних понять: -ism (americanism), -ness (irrelativeness), -tion 

(contribution), -sion (suspension), -dom (officialdom), -hood (falsehood), -ment 

(contentment), -ity (popularity) та ін. На особливу увагу заслуговують гендерні суфікси, 

що належать до засобів вираження категорії статі в англійській мові: ч.р. -er / -or 

(reader / divisor), ж.р. -ess (editress) та ч.р. -o (hero), ж.р. -ine(medicine), а в українській 

мові роди виражаються зміною форми слова чи закінченням;  

2) похідні слова утворюють словотвірні типи, групи різнокореневих слів однієї 

частини мови, пов’язаних між собою спільним значенням і спільними суфіксами та 

префіксами, як, наприклад: value – valuable, evaluate, evaluation; express – expressive, 

expression, expressible; reduce – reduction, reducible,  irreducible та багато інших. 

3) особливості додавання закінчень: -s (article – articles, stay – stays, safe – 

safes, wife – wives), -ed (carry – carried), -ing (write – writing), -er / -est (large – larger 

– largest) та подвоєння приголосних (split – splitting, add – adding); 

4) іменник та особливості його вживання: 

- невідповідність однини та множини іменника в обох мовах: напр., фінанси 

(finance), засіб / ресурс (means), математика (mathematics), оптика (optics), люди 

(реорle); 

- тенденція вживати запозичення зі збереженням оригінального способу 

утворення множини особливо популярна у сфері технічного спілкування: 
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analysis / analyses, axis / axes, thesis / theses, medium / media, nucleus / nuclei, 

phenomenon / phenomena, radius / radii, datum / data, formula / formulae, index / indices; 

- категорія відмінка в англійській мові виражається двома способами: за 

допомогою прийменника of (Common Case / Загальний відмінок): angle of reflection, 

branch of mathematics, units of measurement, properties of numbers та родового відмінку 

(Possessive Case / Присвійний відмінок), особливістю творення якого є додавання 

апострофа до так званого власника: Newton’s laws – закони Ньютона, the Earth’s axis – 

земна вісь, eight hours’ experiment – восьмигодинний експеримент або ж перетворення 

одного з іменників на прикметник: set theory – теорія множин, information technology – 

інформаційні технології, light speed – швидкість світла. В українській мові 

присвійному відмінку відповідає родовий відмінок; 

5) наявність і особливості вживання артикля: - категорії означеності, 

вживання означеного артикля the (іменник в однині чи множині, відомий заздалегідь 

або з контексту, є типом механізму чи винаходом, єдиний у своєму роді, означає клас 

предметів, національність, належить до сталих виразів, з найвищим ступенем 

порівняння прикметника або числівника, наприклад: When was the telephone invented?, 

The Earth goes around the Sun., The vegetarians call on doctors to seek veg drugs., at the 

same time, the latest experiment) і неозначеності, вживання неозначеного артикля а / an 

(іменник в однині, невідомий раніше чи з контексту, означає одиниці часу, ваги, 

відстані, у значенні будь-який, всякий, один, у сталих виразах наприклад: An improper 

fraction is equal to or more than one., an hour passed,  as a result), а також відсутність 

артикля: якщо перед словами method, theory, effect, device тощо вжито власну назву в 

родовому відмінку, то артикля не застосовують: Seitz’s hypothesis, Whipple’s model; 

якщо власна назва вжита в загальному відмінку, то використовується особовий 

артикль: the Hall effect, the Boltzman factor; з іменником, що означає частину цілого: a 

molecule of hydrogen. Частіше вживання означеного артикля the, ніж неозначеного, 

зумовлено наявністю більшої кількості власних назв та абстрактних іменників. 

6) система часів і їх належне трактування та застосування в науковому стилі 

англійської – одне із найважливіших завдань, що стоять перед студентами у процесі 

написання наукових текстів. Особливостями мовного оформлення наукових текстів на 



86 

 

граматичному рівні є вживання таких часових форм дієслів: the Present Simple Active 

and Passive, the Past Simple Active and Passive, the Future Simple Active and Passive; the 

Present Perfect Active: the article has revealed the problem.., the project work is dedicated 

to a widely spread problem of.., the Chapter I includes.., the problem was viewed in the 

context of.., the investigation will undoubtedly contribute to. 

7) особливості вживання пасивних конструкцій з метою емфатичного 

виділення важливих моментів повідомлення інформації в наукових текстах, де 

здебільшого розставляються акценти на суб’єкт дії: It + passive + that clause 

(безособова конструкція): It is shown that the spin-wave distance in crystals is 

nonadditive;  subject (person) + passive + to-infinitive (особова конструкція): Light is 

known to travel at a constant speed; The temperature of cargo was measured in almost 50 per 

cent of the tanks and samples were taken and sent to the lab for analysis. Після дієслів зі 

значенням «дозволяти, давати можливість» вживаються інфінітиви в пасивному стані: 

The method  allows (permits / enables) high temperatures  to be measured. 

8) вживання конструкцій by + Gerund (+ Noun), by + Noun (+ of Noun), які 

в українській мові зазвичай відповідають дієприслівниковим зворотам: We 

obtained the value by comparing the data / by the comparison of the data; 

9) вживання конструкції іменник (зазвичай purpose, aim, object, task) + be + 

to-іnfinitive: The aim (object, purpose, task) of the study is to determine…; 

10) вживання конструкцій be designed + to-infinitive ( + Noun), be intended 

for + Gerund (+ Noun), for + Noun (+ of Noun) для вираження мети: The study was 

intended to establish temperature dependence / for the establishment of temperature 

dependence; 

11) вживання герундіальних конструкцій in (some field), to-infinitive, for + 

Noun / Gerund, in + Gerund, when + Participle I, if… serve + to Infinitive, serve as + 

Noun для вираження призначення: The method is used (finds use) in the studies on 

electric discharges; The device serves as an accelerator; 

12) вживання конструкцій be + to-infinitive, consist in + Gerund / Noun, 

involve + Gerund / Noun для опису суті методу, теорії, завдання:  The method  is 
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to measure scattering intensity (consists in measuring / in the measurement of, involves 

measuring / the measurement of scattering intensity); 

13) категорія модальності в наукових текстах проявляється у ставленні 

автора до фактів, явищ, процесів, що повідомляються (суб’єктивне модальне 

значення) за допомогою структур – MV + bare inf. / be Ving / have Ved у первинному 

та вторинному значеннях: All fractions may be classified as common and decimal; 

The sum should always be reduced to the lowest terms; The article can be summarized 

in several sentences; The new theory must have been already discussed; 

14) заміна означальних підрядних речень прикметниками в постпозиції: 

the samples sent, the category defined, the set considered, the value measured, the data 

reported; 

15) вживання сполучників thereby (в значенні – by that means; as a result of 

that), therewith (в значенні – with that; soon or immediately after that), hereby (в значенні – 

by means of; as a result of this), які в художньому стилі стали архаїзмами; а також 

сполучників для вираження протилежної думки чи суперечливих тверджень 

стосовно проблеми – yet, however, nevertheless, instead, in spite of that; 

16) дієслова, що описують процеси, неабияк популярні у текстах 

наукового характеру, оскільки акцентування уваги на здійсненні наукових 

пошуків, демонструванні отриманих результатів та висловленні наукових ідей є 

надзвичайно важливим аспектом наукового писемного мовлення: to investigate, to 

involve, to provide, to figure, to highlight, to define, to suggest, to refer; 

17) препозитивні означальні групи: (hydrogen-ion-potential recorders, anti-

aircraft fire-control systems, radio range finder remote control switch, superpower 

system, state-of-the-art technology); 

18) ідентичні форми дієслова та іменника: cause, v – cause concern, cause 

inconvenience; cause, n – a common cause, a cause for concern; practice, v – practice an 

individual approach;  practice, n – common practice, put into practice; 

19) прикметникам та прислівникам належать когезійна, класифікувальна та 

оцінна ролі в академічному дискурсі, оскільки іменники в такий спосіб можна 

пристосувати до будь-якого потрібного контексту: concept (new – innovative), decision 
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(difficult – complex), recommendation, development (positive / negative / radical / creative / 

fantastic), theory (clear – transparent); 

20) для англійської мови характерною є наявність значної кількості 

складених прийменників, особливою проблемою використання яких є, власне, 

наявність їхньої дво- і трикомпонентної структури: according to (in accordance 

with), because of (as a result), except for (with the exception of), with (by means of), if / 

unless (in case of / providing that), due to (in light of);  

21) вживання займенників one / it / they та конструкцій there is / are  у функції 

підмета, які за значенням відповідають безособовим реченням української мови (one 

must admit, new facts and old ones, it doesn’t matter, it’s no use, they say, this is it, it is said, 

it is known, it is necessary to, there is little or no difference between, there is nothing more to 

say), використання граматичних конструкцій, які властиві розмовному стилю 

мовлення: переважання дієслівних конструкцій над іменними (be going to + verb, used 

to + verb, would to + verb), вживання речень з особовими займенниками, які вказують 

на присутність автора, а не на об’єктивний виклад (we have analysed…), еліптичні 

конструкції (Light travels fast and sound does too), замовчування (апосіопеза) (I was just 

about to prove it… when suddenly), наявність питальних (Does this really mean that…?), 

окличних речень (I can’t figure this out!), риторичних (і розділових) питань (Who 

knows..?, Why should...? …is not it?) тощо також належать до особливих труднощів 

продукування наукового тексту. 

Отже, навчання наукового писемного мовлення має предметні, логіко-

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

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

міжстильовим взаємозмішанням, тобто використанням елементів інших стилів під 

час написання наукових текстів. 

2.3. Відбір мовного та мовленнєвого матеріалу для навчання наукового 

писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури 

Розв’язання проблеми відбору навчальних матеріалів є головною 

передумовою визначення етапів та створення комплексу вправ для навчання 
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стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків. 

Навчання писемного мовлення здійснюється у форматі наслідування 

структурно-композиційних та лінгвостилістичних жанрових характеристик, які 

відповідають узусним нормам користування текстами певних жанрів носіями 

мови. Навчання писемного мовлення розпочинається із читання та аналізу 

оригінальних текстів. Саме тому з-поміж усього навчального матеріалу нам слід 

відібрати тексти, які слугуватимуть зразками для написання наукових текстів, а 

також композиційні фрагменти текстів, що демонструють структурні та мовні 

особливості  окремих частин наукових текстів. 

Написання наукового тексту потребує володіння студентами відповідними 

лексичними, фразеологічними одиницями, мовними кліше, а також граматичними 

конструкціями, властивими науковому стилю. 

Тому одиницями відбору для продукування наукового мовлення є слово, 

фразеологізм, кліше, граматична конструкція. Одиницями відбору для 

реципіювання наукового мовлення є текст та композиційний фрагмент тексту. 

Під час добору лексичного матеріалу спираємося на такі постулати, 

визначені К. А. Митрофановою, як: потреба в чіткому виділенні лексичних 

одиниць іноземної мови та визначення їх кількості, яка необхідна для засвоєння; 

потреба в систематизації лексичного мінімуму відповідно до вимог робочої 

програми дисципліни й освітніх стандартів; потреба в підвищенні мотивації до 

навчання лексики; потреба підвищення рівня умінь працювати самостійно [104]. 

Аналіз теоретичних праць, присвячених проблемам добору лексичного 

матеріалу, дав можливість визначити основі критерії добору слів для навчання 

наукового писемного мовлення: критерій частотності, тематичний критерій, 

словотвірної цінності, (стилістичної) унормованості, стройової здатності, 

багатозначності, сполучуваності, критерій подібності лексичних одиниць в 

іноземній та рідній мовах [104; 188]. 

За тематичним критерієм добору та навчанню підлягає фахова і 

термінологічна лексика, яка відповідає галузі знань «0402» фізико-математичні науки, 
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спеціальностям 8.04020301 «Фізика», 8.04020601 «Астрономія», 8.04020302 «Фізика 

конденсованого стану» тощо, змістовим модулям, передбаченим навчаною 

програмою, а також тематиці магістерського дослідження. 

За критерієм сполучуваності відбору для навчання підлягають лексичні та 

фразеологічні одиниці, які мають високий ступінь сполучуваності з іншими 

словами. Ці слова можна 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 ...). 

Критерій стилістичної унормованості: відбору підлягають лексичні 

одиниці, фразеологізми та мовні кліше, які вживаються в науковому стилі і 

відповідають його нормам (diffusion coefficients were discovered (замість 

determined)). 

За критерієм словотвірної цінності до словника магістрів-фізиків відносимо 

лексичні одиниці, які здатні утворювати похідні слова, створювати передумови 

для лексичної здогадки і самостійної семантизації. 
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За критерієм стройової здатності відбору та навчанню підлягають 

службові слова, які використовуються в науковому стилі (now, then, so, well, by the 

way, but, in other words). 

Зважаючи на те, що наукові терміни часто: а) не мають еквівалентів у рідній 

мові у плані структурному (не збігаються за кількістю компонентів, наприклад, 

fission chain – ланцюгова реакція ділення) та в плані семантичному (зміст терміна 

не збігається в рідній та іноземній мовах: modeling – моделювання; simulation – 

моделювання процесу за допомогою ЕОМ); б) складені терміни, елементи яких 

набувають окремої специфіки вживання в англійській та українській мовах 

(наприклад, терміни act і event); в) є наслідком вторинної номінації і 

відображають логіко-номінативну складову наукової картини світу, наприклад, 

lug – вухо, наконечник; г) утворюють абревіатури, значення яких часто не 

збігається в українській мові наприклад, PDA (personal digital assistant) – КПК; 

вважаємо за необхідне здійснювати добір термінологічної лексики і фразеології, а 

також мовних кліше за критерієм подібності лексичних одиниць в іноземній та 

рідній мовах. Тобто відбирати такі термінологічні одиниці, значення та структура 

яких не збігаються у рідній мові. Більша частина їх створює труднощі і викликає 

міжмовну інтерференцію у процесі навчання. 

За критерієм багатозначності відбору та навчанню підлягають ті значення 

слів, які набувають статусу наукового фізичного терміна (menu – меню ресторану 

/ меню дисплея). 

За принципом частотності відбору та навчанню підлягають: а) слова, які 

мають високу частотність вживання у певній галузі фізики (наприклад, в 

астрономії, ядерній фізиці, фізиці твердого тіла), б) слова, які часто входять до 

складу багатослівних термінів; в) слова, які становлять універсальну базу для 

субмови фізики. 

Відбір граматичного матеріалу. Основними критеріями відбору 

граматичного матеріалу вважаємо критерії стабільності, зразковості [173], 

зіставності та стилістичної маркованості. 
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Згідно з критерієм стабільності, відбирається та граматика, яка трапляється 

у великій кількості досліджуваних вибірок, тобто вирізняється не тільки 

частотністю, але і поширеністю. 

За критерієм зразковості добираємо ті граматичні конструкції, які  служать 

еталоном для утворення за аналогією (наприклад, утворення часових форм 

дієслова: the Present Simple Active and Passive, the Past Simple Active and Passive, 

the Future Simple Active and Passive; the Present Perfect Active; конструкція subject 

(person) + passive + to-infinitive тощо). 

Однак найголовнішими критеріями, на нашу думку, є критерії зіставності та 

стилістичної маркованості. 

Згідно з критерієм зіставності, відбору та навчанню підлягають ті 

граматичні явища, які потрапляють у зону міжмовної та внутрішньомовної 

інтерференції, є частково ізоморфними або аломорфними стосовно рідної мови. 

Такі граматичні явища викликають особливі труднощі у процесі засвоєння 

граматичного матеріалу (утворення та особливості вживання пасивних 

конструкцій, конструкцій: by + Gerund (+ Noun), by + Noun (+ of Noun); 

конструкцій іменник (зазвичай purpose, aim, object, task) + be + to-іnfinitive, be + 

to-infinitive, consist in + Gerund / Noun, involve + Gerund / Noun, герундіальних 

конструкцій тощо). Реєстр цих граматичних явищ подано у параграфі 2.2.  

Відбір граматичного матеріалу для навчання стилістично унормованого 

наукового писемного мовлення слід здійснювати на основі критерію 

стилістичної унормованості граматичних засобів. Суть цього критерію полягає в 

тому, що відбору та навчанню підлягають ті граматичні одиниці, які є нормою 

наукового стилю. До таких граматичних конструкцій належать: конструкції 

іменник (зазвичай purpose, aim, object, task) + be + to-іnfinitive, be + to-infinitive, 

consist in + Gerund / Noun, involve + Gerund / Noun, герундіальні, пасивні 

конструкції, конструкції для вираження суб’єктивного модального значення 

(структура MV + bare inf. / be Ving / have Ved), заміна означальних підрядних 

речень прикметниками в постпозиції, вживання препозитивних означальних груп; 
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застосування займенників one / it / they та конструкцій there is / are у функції 

підмета, які за значенням відповідають безособовим реченням української мови. 

Відбір текстів. Оскільки навчання писемного мовлення здійснюється у 

межах певних жанрів, перед нами постає завдання дібрати тексти, які 

слугуватимуть зразками в навчанні наукового писемного мовлення, а саме 

наукової статті, анотації та наукових тез.  

У лінгвометодиці набуто чималого досвіду у відборі текстів, зокрема 

визначено основні критерії: критерій автентичності, критерій інформаційної 

цінності, критерій повноти й систематичності представлення літератури 

майбутньому читачеві, критерій відповідності прагматикону [161]; критерій 

предметної зв’язності текстів (забезпечує смислову цілісність); критерій  

тематичної цілісності (дає можливість повно й глибоко розкрити тему);  

інформативної значущості й новизни (допомагає формувати мотивацію читання); 

критерій функціональної зумовленості (дає можливість реалізувати комунікативні 

та дидактичні функції текстів) [197]. 

Г. В. Кравчук розподіляє критерії відбору текстів на такі групи: предметно-

наукові – новизна, повнота та вичерпність інформації, наявність 

екстралінгвістичних елементів тексту; лінгвостилістичні – відбір текстів за 

жанровою домінантою, наявність фахової термінології, особистісно-орієнтовані 

критерії – відповідність відібраного тексту інтересам студентів та їхнім 

професійним потребам і методичні критерії – співвіднесеність проблематики 

текстів із фоновими знаннями студентів із фахових дисциплін, відповідність 

складності текстів рівню знань студентів, автентичність тексту та наявність 

графічно-зображального елементу тексту для навчання інформаційних 

трансформацій [81, с. 6]. 

Тож розглянемо критерії, які можуть слугувати теоретичною основною для 

відбору наукових текстів. 

Згідно з критерієм автентичності відбору та читанню підлягають оригінальні 

англомовні статті, які опубліковані у провідних фахових виданнях і  визнані на 

міжнародному рівні. Саме ці тексти найповніше ілюструють композиційно-структурні 
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та лінгвостилістичні особливості наукових текстів, визнані в науковому просторі. Для 

навчання рекомендуємо тексти, опубліковані у наукових журналах: «Astronomy & 

Geophysics» (Oxford Journal), «Geophysical Journal International» (Oxford Journal), 

«Progress of Theoretical Physics» (Oxford Journal). 

За критерієм повноти й систематичності представлення літератури 

майбутньому читачеві слід добирати тексти, які відображають жанрове та 

піджанрове розмаїття  наукової літератури. Крім наукової статті, наукових тез та 

анотацій, студенти повинні ознайомитися з жанрами повідомлення, доповіді, 

лекції, наукового есе, підручника / навчального посібника, реферату, довідникової 

статті, рецензії, відгуку, експертного висновку, наукового проекту, інструкції, 

керівництва, пам’ятки, рекомендації, супровідної документації, патенту, 

авторського свідоцтва, опису винаходу, стандарту, специфікації тощо. 

Згідно з критерієм інформаційної цінності, відбору підлягають такі тексти 

(фрагменти текстів), які є взірцевими й повністю представляють таку інформацію: 

а) лінгвостилістичну (наявність у текстах лексичних, граматичних, стилістичних 

засобів, які ілюструють науковий стиль), б) структурно-композиційну 

(використання текстів, які містять усі жанрові композиційно-структурні 

компоненти і можуть слугувати взірцем для продукування наукових текстів 

студентами), в) фактуальну фахову, яка розширює, поглиблює та вдосконалює 

фахові знання студентів з наукової галузі «0402» фізико-математичні науки, а 

також інформацію, яка необхідна студентам для написання кваліфікаційних 

магістерських робіт, й інших науково-дослідницьких проектів; г) інформацію із 

зовнішнього оформлення наукових текстів (правильне оформлення формул, 

таблиць, графіків, посилань, списку літератури, виділень, вживання особливих 

шрифтів тощо). 

Важливо враховувати критерій відповідності прагматикону студентів, 

тобто відповідність змісту текстів  читацьким мотивам, установкам, потребам 

студентів. Тексти повинні містити найбільш актуальну, нову та професійно 

необхідну інформацію, для фахового зростання майбутніх фізиків. Критерій 

відповідності прагматикону студентів співвідносний з критерієм новизни, згідно з 



95 

 

яким тексти повинні містити нову інформацію, а не дублювати відоме. Тому для 

читання пропонуємо постійно оновлювати тексти й охоплювати наукові статті, 

наукові тези останніх видань фахових наукових журналів. 

За критерієм тематичної цілісності добору для читання підлягають ті 

наукові тексти, в яких цілковито та глибоко розкривається тема наукового 

дослідження, повністю представлені всі складові реалізації дослідницької 

методики, наявні всі необхідні структурні компоненти жанру тексту. Критерій 

тематичної цілісності має тісно пов’язуватися з критерієм предметної зв’язності 

тексту, тобто тексти-зразки для наслідування наукового мовлення мають бути 

змістовно завершеними (такими, як наукова стаття, анотації, наукові тези, 

рецензія тощо). Не варто добирати смислово незавершені фрагменти наукових 

текстів (як наприклад, фрагмент монографії, дисертації тощо). 

Окрім названих, слід виділити ще один – критерій стилістичної 

унормованості. Згідно з цим критерієм, відбору для читання підлягають тексти, 

які за своїми тематичними, структурно-композиційними, лексико-стилістичними, 

стилістично-фразеологічними, морфолого-стилістичними, стилістично-

синтаксичними, текстуально-стилістичними та прагматичними (комунікативно-

стилістичними) характеристиками відповідають стандарту жанру наукового 

тексту, що склався в певній культурі та субкультурі і нині суспільно прийнятний. 

Отже, аналіз наукової літератури дав можливість виявити основні критерії 

відбору лексичного, граматичного та текстового матеріалів для навчання науковго 

писемного мовлення студентів магістратури фізичних спеціальностей. Визначено 

спільний для всіх трьох рівнів (лексичного, граматичного та текстового) критерій – 

стилістичної унормованості, згідно з яким відбору та навчанню підлягають лексичні 

одиниці, фразеологізми, мовні кліше, граматичні одиниці, а також тексти, які за 

своїми тематичними, структурно-композиційними, лінгвостилістичними та 

прагматичними характеристиками відповідають нормам наукового стилю. 
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2.4. Підсистема вправ для навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах 

магістратури 

Як основна одиниця навчальної діяльності, вправа – це той фундамент, на 

якому відбувається становлення і подальше вдосконалення навичок і вмінь 

[159, с. 48]. 

У нашому дослідженні вправу розуміємо як структурну одиницю 

методичної організації навчального матеріалу, який використовується у 

навчальному процесі. З допомогою вправ забезпечується виконання дій з 

матеріалом і формування на їхній основі розумових дій. Вправи є 

цілеспрямованими, взаємопов’язаними діями, запропонованими для виконання з 

огляду на наростання мовних і операційних труднощів, з урахуванням 

послідовності становлення мовленнєвих навичок і вмінь та характеру наявних 

актів мовлення [114, с. 322]. 

У лінгвометодиці виділяють загальну систему вправ (для навчання мови 

загалом), окрему систему вправ (для навчання окремого виду мовленнєвої 

діяльності), підсистему вправ (для формування мовленнєвих навичок та вмінь), 

комплекс вправ (для певного мовного явища / матеріалу) [102, с. 68]. У нашій 

методиці створено підсистему вправ для формування навичок та вмінь 

стилістично унормованого наукового писемного мовлення, яка складається з груп 

вправ. 

Розроблені вправи до кожного етапу навчання стилістично унормованого 

наукового писемного мовлення передбачають необхідні компоненти: завдання, 

виконання, контроль виконаного завдання. Під час розробки вправ ми спирались 

на методичні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок 

і вмінь, створені Н. К. Скляренко: комунікативність вправ; вмотивованість 

мовленнєвих дій учнів; створення комунікативних ситуацій; новизна; 

культурологічна спрямованість; ступінь забезпечення учнів необхідними опорами 

[156, с. 3–7]. 



97 

 

У навчанні стилістично унормованого наукового писемного мовлення 

використовуємо:  

– рецептивні комунікативні вправи (для ознайомлення з 

лінгвостилістичними особливостями текстів, які студенти повинні навчитися 

складати; для розширення фахових знань студентів); 

– некомунікативні вправи (для формування мовленнєвих навичок, 

необхідних для написання текстів певних жанрів: оволодіння мовним  матеріалом 

– термінами, стереотипними виразами і стійкими фразами); 

– репродуктивно-продуктивні вправи (для активізації мовленнєвих виразів, 

які вживаються у різних жанрах текстів, формуються вміння висловлювати 

комунікативні наміри адекватними мовними засобами, відбирати, комбінувати і 

варіювати мовні формули, граматичні та синтаксичні конструкції, відтворювати 

текст з опорою на зразок, на вступ або висновок); 

– комунікативні продуктивні вправи (творчий етап) (для формування 

комунікативних умінь писати наукові тексти окреслених жанрів: створюються 

умови, максимально наближені до природної комунікації; студенти самостійно 

пишуть наукові тексти зазначених жанрів) [183]. 

Серед комунікативних вправ доцільно використовувати підготовчо-

комунікативні, спрямовані на відтворення навчального тексту, та власне- 

комунікативні, спрямовані на самостійне конструювання висловлювання з 

частковою опорою на текст-зразок або без опори на текст, а також з опорою на 

зорову наочність [176]. 

Більшість науковців вправи для формування навичок та вмінь писемного 

мовлення розрізняють за двома типами: 1) передмовленнєві (підготовчі) і 2) 

мовленнєві. Вправи першого типу призначені для оволодіння мовним матеріалом 

у графічному оформленні і для оволодіння операціями, пов’язаними з 

вираженням думок у письмовій формі (це вправи на розширення, трансформацію 

речень, а також складання розмаїтих планів). Вправи другого типу (мовленнєві) 

навчають письмово виражати власні думки (переказ, твір, розповідь, опис, 

анотування, переклад) [56; 179]. 
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До навчання писемного мовлення сформувалися три підходи: текстовий, 

жанровий та процесуальний [209; 210; 212; 216; 225; 226; 229; 231; 237; 242; 251; 

252; 254; 255]. 

Згідно з текстовим підходом, ті, хто навчаються, спочатку ретельно 

опрацьовують зразки писемних текстів, а пізніше створюють аналогічні за 

зразками [171, с. 221]. Жанровий підхід орієнтується на мету письмової 

комунікації і базується на навчанні досягнення різних видів комунікативних цілей 

у власних писемних текстах [171, с. 221]. Жанровий підхід  до навчання 

написання текстів охоплює такі етапи: 1) ознайомлення з текстом-зразком, 2) 

контрольоване письмо, 3) кероване письмо та 4) самостійне письмо [217]. При 

процесуальному підході основний акцент робиться на процесі створення 

писемного тексту, на його численних переробках для досягнення бажаного 

комунікативного ефекту [171, с. 221]. Процесуальний підхід до навчання 

написання текстів охоплює такі етапи: 1) генерування ідей, 2) організація ідей 

(складання плану), 3) написання тексту  (оформлення ідей у повноцінні речення), 

4) аналіз та обговорення (перевірка змісту та наповнення, оцінка правильності 

використання граматичних і лексичних конструкцій), 5) коригування  

(виправлення змістових помилок), 6) редагування (перевірка на наявність мовних 

помилок) [41]. Для нашого дослідження релевантним є синкретизм різних 

підходів – текстового (використання та ретельне опрацювання текстів-зразків), 

жанрового (створення текстів у межах певного жанру, які спрямовані на 

досягнення різних видів комунікативних цілей у власних писемних текстах), 

процесуального (тривала робота з науковими текстами для досягнення їхньої 

належної якості). 

Проаналізуємо етапність у навчанні писемного мовлення. 

І. В. Нужа виділяє три етапи навчання писемного мовлення: 1) підготовчий 

(опанування навичками каліграфії, графіки, орфографії і пунктуації; 2) 

тренувальний (аналіз мовних засобів, що відповідають комунікативному 

завданню, формування умінь використовувати мовний матеріал у процесі 
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трансформації готового тексту з метою створення вторинних текстів); 3) етап 

продукції (створення власних текстів заданих жанрів) [115]. 

В. В. Матюшенко, досліджуючи проблему навчання писемної ділової 

комунікації, виділяє п’ять етапів процесу навчання письма: орієнтування, 

планування, створення першого варіанта листа, редагування, складання 

остаточного варіанта [101]. 

М. Я. Кондратьєва виділяє два етапи – підготовчий та мовленнєвий, який 

реалізується за допомогою відповідних вправ. Підготовчі вправи призначені для 

оволодіння мовним матеріалом у графічному оформленні і для навчання певних 

операцій, пов’язаних із письмовим вираженням думок. Мовленнєві вправи 

спрямовані на формування умінь висловлювати думки своїми словами [72]. 

Р. Ю. Мартинова та А. В. Маслова у навчанні наукового писемного 

англійського мовлення (зокрема рецензії) магістрів виділяють три етапи: 1) 

лінгвокомунікативний, 2) навчально-мовленнєвий, 3) професійно-мовленнєвий. 

На лінгвокомунікативному етапі відбувається ознайомлення студентів із 

науковими текстами, із засобами вербалізації наукової інформації, повторення 

лексичних і граматичних засобів, потрібних для продукування наукового 

мовлення, перенесення лінгвального досвіду студентів на ситуації наукового 

спілкування; написання окремих висловлювань із вживанням мовного матеріалу 

на основі прочитаної чи прослуханої інформації; читання спрощених адаптованих 

наукових текстів, переказ їх, відповіді на запитання; написання наукових текстів 

на основі осмислення прочитаного; письмовий переказ наукових текстів. На 

навчально-мовленнєвому етапі триває ознайомлення студентів із науковою 

формою викладу думок на матеріалі автентичних наукових текстів; формування 

знань нової наукової лексики, вибраної з текстів; навчання вживання наукової 

лексики в поєднанні з раніше вивченою; формування умінь читання частково 

адаптованих наукових текстів та переказ їх; навчання написання наукових текстів 

на основі інтерпретації прочитаного. На професійно-мовленнєвому етапі 

завершується розвиток умінь наукового англійського мовлення; навчання 

незнайомої наукової та тематичної лексики у процесі читання; формування 
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репродуктивних навичок вживання наукової лексики; читання наукових 

автентичних текстів та письмовий переказ їх; виклад наукового тексту у власній 

інтерпретації; написання наукового тексту на основі аналізу (рецензія) [100]. 

Н. Л. Нікульшина виділяє три етапи в моделі навчання писемного мовлення: 

дописьмовий (осмислення задуму, який мотивує письмову діяльність і диктує 

зміст і структуру планованої до реалізації в письмовому тексті комунікативної 

програми), письмовий (реалізація задуму письмового повідомлення, його 

оформлення в мовних структурах) й етап редагування, який полягає в контролі й 

корекції способу матеріалізації задуму в тексті [113, c. 89–90]. 

Г. М. Дзіман зазначає, що під час навчання англійського академічного 

мовлення студенти повинні оволодіти уміннями правильного структурування 

писемних текстів; стилістичними уміннями; уміннями висловлювати думки у 

письмовій формі та досягати зв’язності тексту [41]. 

На думку Г. М. Дзіман навчання академічного мовлення має розпочинатися 

із ознайомлення з текстом-оригіналом за допомогою рецептивних вправ, 

спрямованих на аналіз тексту (формування навичок орієнтування у смисловій 

структурі тексту, навчання композиційного структурування тексту, пошук 

потрібної інформації). На другому етапі навчання дослідниця вважає доцільним 

застосовування рецептивно-репродуктивних, рецептивно-продуктивних та 

продуктивних вправ, які допомагають студентам визначати головну інформацію, 

ознайомитись зі структурою тексту, закріплюють набуті знання, формують 

навички написання структурних елементів тексту, розвивають уміння 

висловлювати думки в письмовій формі, а також закріплюють лексичні та 

стилістичні вміння та вміння правильно оформлювати висловлювання у 

письмовій формі [42, c. 105–112]. 

У своїх працях науковці зробили значний внесок в етапність навчання 

академічного писемного мовлення, проте не знайшли висвітлення такі вкрай 

важливі питання: 1) не конкретизовано роботу з подолання логіко-формальних 

труднощів, з основними характеристиками наукового тексту (логічності викладу; 

інформативності, абстрагованості тощо), 2) не визначено прийомів подолання  
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відхилень від структурно-композиційних, лексико-стилістичних, стилістично-

фразеологічних, морфолого-стилістичних, стилістично-синтаксичних, 

текстуально-стилістичних та прагматичних (комунікативно-стилістичних) норм 

наукового тексту; 3) не визначено етапів та прийомів навчання написання 

наукових текстів із дотриманням їхньої піджанрової належності; 4) у 

проаналізованих працях відчутний розрив між аналітичною роботою з науковими 

текстами та продуктивною мовленнєвою діяльністю (науковці рекомендують 

після аналітичної праці з готовими текстами переходити відразу до створення 

власних текстів) – на наше переконання, слід зробити проміжні етапи, які 

акцентують увагу студентів на конкретних структурно-композиційних та 

лінгвостилістичних особливостях наукових текстів, сформувати навички 

вживання стилістично унормованих мовних засобів, речень-скрепів, способів 

вираження зв’язності в науковому тексті, слів, які слугують для вираження 

пояснення, конкретизації, аргументації; 5) до написання наукових текстів 

студентами магістратури не розроблено технології інтегрованого підходу, який 

має ґрунтуватися на міждисциплінарних зв’язках, розширенні інформаційного 

поля магістранта; такою методикою може бути метод проекту. 

Тож зважаючи на напрацювання в етапності навчання писемного мовлення, 

на коло проблем нашого наукового дослідження, на структурно-композиційні та 

лінгвостилістичні особливості наукового мовлення, на знання, навички та вміння, 

якими повинні опанувати студенти, нами визначено чотири етапи навчання 

стилістично унормованого наукового мовлення: 1 етап – орієнтаційний; 2 етап – 

дотекстовий; 3 етап – текстово-трансформаційний; 4 етап – текстово-проектний. 

Метою 1-го, орієнтаційного, етапу визначаємо формування знань про 

стилістичні норми наукових текстів (наукової статті, наукових тез, 

анотації) шляхом: а) проведення аналізу структурно-композиційних 

особливостей наукової статті, наукових тез, анотації (на предмет наявності 

основних композиційних елементів цих текстів); б) здійснення аналізу способів 

досягнення основних характеристик наукового тексту – логічності викладу; 

інформативності тексту, аргументованості, наявності формату наукової дискусії, 
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способів та ситуацій уведення інтертекстуального матеріалу, достатності 

інформації, нейтральної емоційності тексту, абстрагованості та об’єктивності 

викладу інформації; в) проведення аналізу особливостей і засобів ланцюгового та 

паралельного типів зв’язку між реченнями та частинами тексту, зокрема способів 

вираження анафоро-антецедентних зв’язків, речень-скрепів, слів, що служать для 

вираження пояснення, конкретизації, аргументації тощо складених сполучних 

засобів; г) проведення аналізу текстів, які мають відхилення від норм наукового 

стилю, зокрема від структурно-композиційних норм, а також змістові лакуни, 

відхилення від генеральної лінії сюжету наукової статті (тез), різні інформаційні 

блоки, які не стосуються мети та завдань дослідження; ґ) проведення аналізу 

лексичних та граматичних засобів наукових текстів; д) порівняння наукових 

текстів з науково-популярними; е) аналізу структурно-композиційних та 

лінгвостилістичних особливостей власне-наукових та історико-наукових 

оглядових статей, описових та реферативних анотацій, наукових тез трьох видів: 

«постановка проблеми», «результати дослідження», «нова методика роботи». 

Метою 2-го, дотекстового, етапу визначаємо формування навичок 

вживання в науковому мовленні стилістично унормованих мовленнєвих 

одиниць шляхом: а) виконання некомунікативних лексичних вправ; б) 

некомунікативних граматичних вправ; в) виконання трансформаційних та 

коректурних мовних вправ на моделювання речень, які за лексичними та 

граматичними ознаками відповідають нормам наукового стилю. 

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

умінь моделювати стилістично унормовані наукові тексти вказаних жанрів 

із готового текстового матеріалу шляхом а) виконання трансформаційних 

комунікативно-стилістичних вправ на досягнення логічності викладу, 

аргументованості, наявності формату наукової дискусії, нейтральної емоційності 

тексту, абстрагованості та об’єктивності викладу інформації, на використання 

способів та ситуацій уведення інтертекстуального матеріалу; б) виконання вправ 

на вживання анафоро-антецедентних засобів зв’язку, речень-скрепів, слів, які 

слугують для вираження пояснення, конкретизації, аргументації тощо складених 
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сполучних засобів; в) виконання трансформаційних текстуально-стилістичних 

вправ на переформатування фрагментів тексту, які належать до іншого стилю, 

зокрема науково-популярного, в наукові. 

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

написання стилістично унормованих наукових текстів таких жанрів із 

використанням методу проекту; умінь організовувати роботу з написання 

наукових текстів: власне-наукових та історико-наукових оглядових статей, 

описових та реферативних анотацій, наукових тез трьох видів: «постановка 

проблеми», «результати дослідження», «нова методика роботи» (структурно-

композиційних, лексико-стилістичних, стилістично-фразеологічних, морфолого-

стилістичних, стилістично-синтаксичних, комунікативно-стилістичних, текстуально-

стилістичних умінь). 

Перший, орієнтаційний, етап реалізуємо за допомогою мовленнєвих 

аналітичних вправ у читанні. 

Для досягнення поставленої мети використовуємо вправи, які можна 

поділити на чотири групи: 

І група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та 

визначення загальностильових характеристик наукових текстів: 

1) мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

ступеня науковості проблематики (чи відповідає коло висвітлених проблем 

стильовій та жанровій специфіці наукових текстів); визначення ступеня 

науковості заголовка, зовнішнього оформлення (посилання, цитування, графіки, 

діаграми, рисунки, шрифтові виділення тощо); 

2) мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

способів досягнення основних характеристик наукового тексту – логічності 

викладу; інформативності тексту, аргументованості, наявності формату наукової 

дискусії, способів та ситуацій уведення інтертекстуального матеріалу, достатності 

інформації, нейтральної емоційності тексту, абстрагованості та об’єктивності 

викладу інформації; на визначення глибини дослідження наукового питання; 
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3) мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

особливостей і засобів зв’язку між реченнями та частинами тексту, речень-

скрепів, слів, які слугують для вираження пояснення, конкретизації, аргументації 

тощо, складених сполучних засобів; 

4) мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

відхилень від структурно-композиційних, лексико-стилістичних, стилістично-

фразеологічних, морфолого-стилістичних, стилістично-синтаксичних, 

текстуально-стилістичних та прагматичних (комунікативно-стилістичних) норм 

наукового стилю. 

Ми обираємо дві моделі організації цих вправ: 

– перша модель – інтегрована: студенти здійснюють аналіз одного 

наукового тексту (найбільш репрезентаційною є наукова стаття) на предмет 

встановлення усіх перелічених характеристик (вправа 1.1.1: перша цифра 

позначає номер етапу, друга – номер мікрогрупи, третя – номер самої вправи); 

– друга модель – диференційована: студенти здійснюють аналіз наукового 

тексту (або фрагмента наукового тексту) на предмет встановлення лише однієї (чи 

двох) з перелічених характеристик (наприклад, логічності викладу; або  

інформативності тексту й наявності формату наукової дискусії) (вправа 1.1.2 – 

1.1.4). 

Вправа 1.1.1. Мета вправи: формування знань про основні структурно-

композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні характеристики наукових текстів, 

умінь визначати ці характеристики (абстрагованість, аргументованість, логічність, 

об’єктивність тощо) у комплексі. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: на читання та визначення загальностильових характеристик 

наукових текстів. 

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

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

Instruction: Read the scientific research article. And: 
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1) define all necessary issues of style entailing the theme and the problems inherent 

for academic style and genre specifications of scientific papers; 

2) define whether the title was formulated in a scientifically correct way; think of your 

own idea for a title of the article; 

3) pay your attention to the article outward correspondence with the requirements for 

scientific style: allusion, citations, graphs, diagrams, schemes, fount etc.; 

4) define the means of logicality, validity, objectivity and abstractivity of presentation; 

5) define whether the article was presented in the way of scholarly dispute; analyze 

the means of intertextuality in the text; 

6) define linking sentences, logical connectors (discourse markers) and signaling 

words / phrases used in scientific style to express explanation, concretization and reasoning; 

7) find the text fragment where there are any deviations from structural, linguistic and 

stylistic as well as pragmatic characteristics of scientific style.  

Retrieved from: Musser G. Spooky Action at a Distance: The Phenomenon That 

Reimagines Space and Time – and What It Means for Black Holes, the Big Bang, and 

Theories of Everything / George Musser // Scientific American / Farrar Straus and Giroux, 

LLC (US). – 2014. [Електронний ресурс].  

Режим доступу : http://www.scientificamerican.com/article/how-einstein-revealed-

the-universe-s-strange-nonlocality/ 

Повний варіант статті подано в ДОДАТКУ В. 

Вправа 1.1.2. Мета вправи: формування знань про основні характеристики 

наукових текстів, умінь визначати ці характеристики (абстрагованість, 

аргументованість, логічність, об’єктивність тощо) диференційовано. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: на читання та визначення загальностильових характеристик 

наукових текстів. 

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

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

Instruction: Read the scientific research article fragment. Define the means of 

reasoning and abstractivity of presentation if there are any. 

http://www.amazon.com/Spooky-Action-Distance-Phenomenon-Time/dp/0374298513
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In order to gain more insight into the sources behind these small length-scale 

features observed in the interferograms, their geometry, as well as location, we perform 

non-linear inverse modeling using the range gradient as the observable quantity. 

Following Ali and Feigl (2012), we calculate the dimensionless gradient of range 

change 𝜓 ! for the kth pixel as: 

𝜓 
(k)

  Δ𝜌 
(k+1)

 Δ𝜌 
(k-1) 

X 
(k+1)

  X 
(k+1)

 

where Δ𝜌 is the range change, and X the easting coordinate, both of which have 

dimensions of length. We choose the east component of the range change gradient 

because it is sensitive to the details of the deformation. Just as the range change 

measured by InSAR is sensitive to displacement, the range change gradient is sensitive 

to strain. Mathematically, the range change gradient is equivalent to a particular 

component of the deformation gradient tensor (Malvern, 1969). Since the range change 

gradient is a continuous and differentiable quantity (Sandwell and Price, 1998), using it 

as the observable avoids the pitfalls associated with phase unwrapping techniques. The 

range change gradient values are derived from wrapped phase data by a quadtree 

resampling procedure, as summarized by Ali and Feigl (2012). The resampling reduces 

the computational burden and mitigates correlations between neighboring pixels. For 

example, the quadtree resampling procedure reads the phase values shown in Figure 1 to 

extract the range change gradient shown in Figure 4e. Each interferogram is reduced to 

1000-5000 values of the range change gradient. The corresponding resampled phase 

values are shown in Figure 4a. 

Retrieved from: Ali S. T. Geodetic measurements and numerical models of rifting in 

Northern Iceland for 1993–2008 / S. T. Ali, K. L. Feigl, B. B. Carr,  T. Masterlark, and F. 

Sigmundsson // Geophysical Journal International. – 2014. – N 196. – P. 1267–1280. 

Вправа 1.1.3. Мета вправи: формування знань про основні структурно-

композиційні елементи наукових текстів, умінь визначати ці елементи та 

встановлювати їхні функції в тексті (наприклад, інтертекстуального матеріалу). 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 
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Вид вправи: на читання та визначення структурно-композиційних елементів 

наукових текстів. 

Спосіб виконання: в міні-групах, усно. 

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

Instruction: Read the scientific research article fragment. Analyze the means and 

functions of intertextuality in the text. 

We generate the interferograms using the DIAPASON software developed by the 

French Space Agency, CNES, as described previously (Massonnet & Rabaute 1993; 

Massonnet & Feigl 1998). The topographic contribution to the interferograms is 

removed using a digital elevation model that has been resampled to 100m posting and 

20m accuracy (Arnason 2006). The coordinate system in easting X and northing Y is 

called ISN93, as defined by Rennen (2002). 

Retrieved from: Ali S. T. Geodetic measurements and numerical models of rifting in 

Northern Iceland for 1993–2008 / S. T. Ali, K. L. Feigl, B. B. Carr, T. Masterlark and F. 

Sigmundsson // Geophysical Journal International. – 2014.  – N 196. – P. 1267–1280. 

Вправа 1.1.4. Мета вправи: формування знань про мовні засоби (лексичні 

та граматичні) наукових текстів та уміння їх визначати, а також кваліфікувати 

їхню роль. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна лексична. 

Вид вправи: на читання та визначення лексичних та грамтичних 

особливостей наукових текстів. 

Спосіб виконання: індивідуально, усно. 

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

Instruction: Read the scientific research article fragment. Analyze its lexical, 

phraseological and grammar issues. Write them all down and memorize. 

The Poisson’s ratios for typical crustal rocks are 0.1 < ν < 0.4. Bulk crustal 

representations are 0.25 < ν < 0.32 and may be appropriate for volcano-wide 

deformation assessments, which have spatial scales of a few tens of kilometers. The 

Poisson-solid assumption (ν = 0.25) represents the lower bound of this range, rather 

than the bulk average. On the basis of equation (2), the relative displacement predictions 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006JB004860/full#jgrb15229-disp-0002


108 

 

for the expansion source, embedded in a homogeneous and isotropic half-space, differ 

by about 30 % for ν = 0.25 versus ν = 0.32. The presence of pore fluids, which exist in 

the crust to depths of several kilometers, exacerbates the sensitivity to the Poisson-solid 

assumption. The short time response to a rapid loading event in a poroelastic system is 

undrained. Subsequently, the system will converge to drained conditions as excess pore 

pressure decays to equilibrium. Undrained conditions reflect a relatively stiff behavior 

with respect to the drained counterpart. For analyses of deformation, the choice of 

material properties to represent the crust must therefore account for the poroelastic state 

of the system. 

Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006JB004860/full 

ІІ група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та 

визначення жанрово-специфічних характеристик наукових текстів: 

1) мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

структурно-композиційних особливостей наукової статті, наукових тез, анотації 

(щодо наявності основних композиційних елементів цих текстів); 

2) мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

лексичного та граматичного складу наукових текстів диференційовано за 

жанрами; 

3) мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

відхилень від структурно-композиційних, лексико-стилістичних, стилістично-

фразеологічних, морфолого-стилістичних, стилістично-синтаксичних,  

текстуально-стилістичних та прагматичних (комунікативно-стилістичних) норм 

конкретного жанру. 

Ми обираємо дві моделі організації цих вправ:  

- перша модель – інтегрована: студенти аналізують два чи три жанри 

наукових текстів (наприклад, наукової статті та анотації) стосовно зіставлення 

усіх перелічених характеристик (вправа 1.2.1); 

- друга модель – диференційована: студенти здійснюють аналіз фрагментів 

двох різножанрових наукових текстів (наприклад, наукової статті та наукових тез) 
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на предмет зіставлення лише однієї чи двох вказанних жанрових характеристик 

(вправи 1.2.2–1.2.3). 

Вправа 1.2.1. Мета вправи: формування знань про жанрово-специфічні 

характеристики наукових текстів, умінь визначати їх у тексті. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: на читання та визначення жанрово-специфічних характеристик 

наукових текстів. 

Спосіб виконання: у міні-групах, усно. 

Контроль: поточний (відразу після виконання), усний, взаємоконтроль, 

контроль викладача. 

Instruction: Read the scientific research article and the abstract. Define and 

compare their structural, lexical and grammar specifications as well as the presentation 

means of logicality, reasoning, abstractivity, objectivity and author’s presence.  

Abstract. We reported the detection of high-frequency variations in the hydrogen 

Balmer lines in the hot star η UMa of spectral class B3V. Spectral observations of η 

UMa were carried out with slitless spectrograph (R ∼ 100) installed on the 60 cm Carl 

Zeiss telescope in the Andrushivka Observatory. Spectra were obtained with a time 

resolution in the sub-second range. It has been found that the η UMa shows rapid 

variations in the hydrogen lines Hα, Hβ, Hγ , as well as variations in the atmospheric 

oxygen lines. The intensity variations in the hydrogen lines varies from 0.2 % to 0.5 %, 

and that of the oxygen lines is approximately 2 %. 

Keywords: instrumentation, detectors, methods, observational, techniques, image, 

processing techniques, spectrometric, stars, imaging. 

Retrieved from: Pokhvala S. M.  High-frequency variations of hydrogen spectral 

lines in the B3V star η UMa / S. M. Pokhvala // Advances in Astronomy and Space Physics. 

– 2015. – Vol. 5. – P. 21–23.  

Режим доступу : http://adsabs.harvard.edu/abs/2015AASP....5...21P 

Повний варіант статті подано в ДОДАТКУ Г. 

Вправа 1.2.2. Мета вправи: формування знань про жанрово-стилістичні 

характеристики наукових текстів, умінь визначати їх у тексті. 
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Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: на читання та визначення жанрово-стилістичних характеристик 

наукових текстів. 

Спосіб виконання: у міні-групах, усно. 

Контроль: поточний (відразу після виконання), усний, взаємоконтроль, 

контроль викладача. 

Instruction: Read the scientific research article and the conference report paper. 

Define and compare the peculiar means of reasoning, abstractivity, objectivity, author’s 

presence and intertextuality presentation. 

Стаття: Kuznetsov M. K. Spectral investigations of CM Draconis – new results / 

M. K. Kuznetsov, Ya. V. Pavlenko, H. R. A. Jones, D. J. Pinfield // Advances in Astronomy 

and Space Physics. – 2012. – N 2. – Р. 15–16.  

Режим доступу : http://aasp.kiev.ua/index.php?text=2012v2i1_content 

Статтю подано в ДОДАТКУ Д. 

Наукові тези: Bond T. C. Bounding the role of black carbon in the climate system: 

A scientific assessment / T. C. Bond, S. J. Doherty // Journal of Geophysical Research : 

Atmospheres. – 2013. [Електронний ресурс]  

Режим доступу : http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/jgrd.50171/full.  

Тези подано в ДОДАТКУ Е. 

Вправа 1.2.3. Мета вправи: формування знань про жанрово-специфічні 

характеристики наукових текстів, умінь визначати відхилення від жанрово-

стилістичних норм. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: на читання та визначення відхилень від жанрово-стилістичних 

норм наукових текстів. 

Спосіб виконання: індивідуально, усно. 

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

Instruction: Read the scientific research article. Find out structural, lexical and 

stylistic, stylistic and phraseological, morphological and stylistic, stylistic and syntactic, 

textual and stylistic as well as pragmatic deviations from scientific genre.  

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/jgrd.50171/full
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Retrieved from: Picot-Clemente N. Search for magnetic monopoles with the 

ANTARES underwater neutrino telescope Astroparticle Physics / N. Picot-Clemente //  32
nd

 

International cosmic ray conference, Beijing. Centre de Physique des Particules de Marseille. 

– Marseille, 2011. – Vol. 5.  

Режим доступу: http://galprop.stanford.edu/elibrary/icrc/2011/papers/HE3.3/icrc0695.pdf 

Статтю подано в ДОДАТКУ Ж. 

Третя група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та 

визначення міжстильових характеристик текстів: вправи на порівняння 

структурно-композиційних, лінгвостилістичних і прагматичних характеристик 

наукового та науково-популярного текстів. 

Вправа 1.3.1. Мета вправи: формування знань про жанрово-стилістичні 

характеристики наукових текстів, умінь визначати стилістичні особливості 

наукових і ненаукових текстів. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: на читання та порівняння структурно-композиційних, 

лінгвостилістичних та прагматичних особливостей наукової та науково-

популярної статті. 

Спосіб виконання: індивідуально, усно. 

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

Instruction: Read the two following articles. Define which of them belongs to 

scientific style and which to popular science. Compare structural, linguostylistic and 

pragmatic characteristics of the both. 

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

Higgs+boson+FAQ.  

Статтю подано в ДОДАТКУ З. 

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

Theory and phenomenology of two-Higgs-doublet models / C. G. Branco // Instituto 

Superior Técnico, Technical University of Lisbon.  – Lisbon, Portugal, 2011. – P. 25–28. 

Статтю подано в ДОДАТКУ И. 
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Четверта група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та 

визначення під жанрово-специфічних характеристик наукових текстів: вправи на 

читання та визначення структурно-композиційних і лінгвостилістичних 

особливостей власне-наукових та історико-наукових оглядових статей, описових 

та реферативних анотацій, наукових тез трьох видів: «постановка проблеми», 

«результати дослідження», «нова методика роботи». 

Вправа 1.4.1. Мета вправи: формування знань про під жанрово-стилістичні 

характеристики наукових текстів, умінь визначати структурно-композиційні, 

прагматичні та лінгвостилістичні особливості піджанрів наукових текстів. 

Тип вправи: мовленнєва рецептивно-аналітична одномовна. 

Вид вправи: на читання та визначення структурно-композиційних, 

прагматичних та лінгвостилістичних особливостей піджанрів наукових текстів. 

Спосіб виконання: у міні-групах, усно. 

Контроль: поточний (відразу після виконання), усний, взаємоконтроль, 

контроль викладача. 

Instruction: Read the below given abstracts. Define the subgenre they belong to. 

Analyze the structural, linguistic and stylistic as well as pragmatic characteristics of 

their subgenres. 

We present the results of study of the ionosphere quasi-periodic perturbations on 

the basis of the analysis of the critical f0F2 frequency variations. The temporal scales of 

the perturbations are about 7 days and relative amplitude of the f0F2 perturbations are 

up to 40% of the averaged electron density value. It is assumed from the temporal scale 

and position that the critical f0F2 frequency variations are caused by Rossby wave-like 

disturbances with magnetic field influence on the ions. We studied the spatial and 

temporal scales of the waves at the F-layer altitudes on the basis of the mid-latitude 

ionosonde network measurements (Millstone Hill, Dyess, and Point Arguello stations 

data). The generalized Charney-Obukhov equation is proposed to describe the dynamics 

of the perturbations. We present the numerical model based on the full reduction 

algorithm for numerical solution of the dynamics equation. 
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Retrieved from: Saliuk D. A. Magnetized Rossby waves in mid-latitude ionosphere 

F-layer / D. A. Saliuk, O. Agapitov, G. P. Milinevsky // Advances in Astronomy and Space 

Physics. – 2012. – N2. – Р. 95–98. 

We propose a method to invert surface wave dispersion data directly for 3-D 

variations of shear wave speed, that is, without the intermediate step of phase or group 

velocity maps, using frequency-dependent ray tracing and a wavelet-based sparsity-

constrained tomographic inversion. A fast marching method is used to compute, at each 

period, surface wave traveltimes and ray paths between sources and receivers. This avoids 

the assumption of great-circle propagation that is used in most surface wave tomographic 

studies, but which is not appropriate in complex media. To simplify the problem we consider 

quasi-stratified media with smoothly varying seismic properties. We represent the 3-D shear 

wave speed model by means of 1-D profiles beneath grid points, which are determined from 

all dispersion data simultaneously using a wavelet-based sparsity-constrained tomographic 

method. The wavelet coefficients of the wave speed model are estimated with an iteratively 

reweighted least squares algorithm, and upon iteration the surface wave ray paths and the 

data sensitivity matrix are updated using the newly obtained wave speed model. To 

demonstrate its feasibility, we apply the method to determine the 3-D shallow crustal shear 

wave speed variations in the Taipei basin of Taiwan using short period interstation Rayleigh 

wave phase velocity dispersion measurements extracted from the ambient noise cross-

correlation method. The results are consistent with previous studies and reveal strong 

shallow crustal heterogeneity that correlates with surface geology. 

Retrieved from: Hongjian F. Direct inversion of surface wave dispersion for three-

dimensional shallow crustal structure based on ray tracing: methodology and application / 

Hongjian F., Huajian Y., Haijiang Z. // Geophysical Journal International. – 2015. –  N 201. 

– С. 1251–1263. 

CM Draconis is spectroscopic and eclipsing binary system that consists of two nearly 

identical M dwarfs. The masses and radii for the components are known with high accuracy. 

The period of the system is P = 1.268 day. In the course of this work we used 29 medium 

resolution (R = 47,000) echelle spectra of CM Dra which were obtained at several different 

orbital phases at the 4.2-m William Herschel Telescope. We calculated synthetic spectra for 
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a region of Nai 8185Å, Nai 8197Å and RbI 7818Å lines and fitted the spectra for all of the 

orbital phases. We refined the effective temperature and metallicity of the system 

components, using similarity function (S function) of the observed and synthetic spectra for 

different phases. 

Retrieved from: http://aasp.kiev.ua/index.php?text=2012v2i1_content 

Другий, дотекстовий, етап реалізуємо за допомогою некомунікативних та 

умовно-комунікативних вправ, які можна поділити на чотири групи. 

Перша група – некомунікативні лексичні вправи на вживання: а) лексичних 

та б) фразеологічних одиниць, релевантних науковому стилю. 

Вправа 2.1.1. Мета вправи: розширення словникового запасу науковою та 

фаховою лексикою, формування навичок вживання лексичних одиниць 

відповідно до наукового стилю. 

Тип вправи: некомунікативна лексична одномовна. 

Вид вправи: на вживання лексичних одиниць відповідно до наукового 

стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: insert the specific information concerning your research problem 

instead of the dots.  

1. ... was investigated by .., 2. ... has been reached with.., 3. ... was treated 

using .., 4. ... is solved using.., 5. Studies were made of (on)... at a definite temperature 

using.., 6. ... has been obtained with .., 7. … is incresed by means of ... 

Вправа 2.1.2. Мета вправи: розширення словникового запасу науковою 

лексикою, формування навичок вживання наукової термінології. 

Тип вправи: некомунікативна лексична одномовна. 

Вид вправи: на вживання наукових термінів. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Translate the terms in italics into English.  
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The __________________________ (метод ємкісного зонду) was used to study 

the electric field. The ___________________________ (дейтронне наближення) is 

used in the calculation of the _______________________ (хвильова функція 

біекситонів).  ___________________________ (гамма – резонансний спектроскоп) 

was used in an investigation of dilute paramagnets. The investigation was carried out at 

T=90 °K in an __________________________ (зовнішнє магнітне поле). 

Вправа 2.1.3. Мета вправи: розширення знань фразеологічних сполук, 

властивих різним композиційним елементам наукового тексту. 

Тип вправи: некомунікативна лексична одномовна. 

Вид вправи: на вживання виразів, які використовуються у різних 

композиційних елементах наукового тексту (наприклад, визначення цілей 

дослідження). 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Continue the given sentences reporting your research aim. 

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

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

aim of the paper (discussion) was to describe.., the object of the experiment (technique) 

was to explain… 

Вправа 2.1.4. Мета вправи: розширення знань фразеологічних сполук, 

властивих різним композиційним елементам наукового тексту, та навичок їх 

вживання в мовленні. 

Тип вправи: некомунікативна лексична одномовна. 

Вид вправи: на вживання лексичних одиниць відповідно до різних 

композиційних елементів наукового тексту. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Read the sentences. Then choose and insert the phraseological units 

corresponding to their content and scientific style.  
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is discussed, is used to, is described for, was applied to, is best suited in, can be, 

allows … to be measured, differ in shape, is different from, results … соnfirm… 

- A system to measure plasma electric fields […] 

- An effective device […] detect electric currents.  

- A technique […] the measurements of atom-molecule.  

- The method […] slightly absorbing films.  

- The technique […] evaluating high speeds.  

- The diagram […] plotted.  

- The method […] high temperatures […] .  

- Our method […] that previously used […] .  

- The […] obtained  […] the importance of  such an experiment. 

Вправа 2.1.5. Мета вправи: формування умінь конструювати речення 

англійською мовою відповідно до норм наукового стилю. 

Тип вправи: умовно-комунікативна  граматична одномовна. 

Вид вправи: на конструювання речення англійською мовою відповідно до 

норм наукового стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Translate the sentences into English taking into consideration the 

scientific style of the underlined words and word combinations.  

1) Аналогічні результати були отримані шляхом подальшого 

експериментування. 2) Ефект був пояснений тільки якісно, але нам не вдалося 

дати кількісного пояснення. 3) Ізотерми змінюються залежно від крижаного 

покриття озер. 

Друга група – некомунікативні та умовно-комунікативні граматичні вправи 

на вживання граматичних одиниць, релевантних науковому стилю. 

Вправа 2.2.1. Мета вправи: формування навичок вживання граматичних 

конструкцій, які відповідають нормам наукового стилю. 

Тип вправи: некомунікативна граматична одномовна. 



117 

 

Вид вправи: на трансформацію граматичних конструкцій відповідно до 

наукового стилю мовлення. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

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

style according to their grammar peculiarities. Transform those which do not in the way 

it could correspond to the requirements of scientific style according to its lexical and 

grammar peculiarities. 

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

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

c) Use this device for power conversion.  

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

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

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

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

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

possible.  

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

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

Вправа 2.2.2. Мета вправи: формування навичок вживання граматичних 

конструкцій, які відповідають нормам наукового стилю. 

Тип вправи: умовно-комунікативна граматична одномовна. 

Вид вправи: на коригування граматичних конструкцій речень відповідно до 

наукового стилю мовлення. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Correct the text fragment in the way it could correspond to the 

requirements of scientific style according to its lexical and grammar peculiarities.  

A novel approach which utilizes a discrete Fourier transform (DFT)-based 

preconditioner in an iterative moment method (MM) solution of the governing integral 
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equation for the electromagnetic (EM) problems of the radiation and scattering from 

large finite periodic antenna arrays is presented. The preconditioner is primarily 

constructed via the block-diagonal approximation of the transformed impedance matrix 

in the DFT domain, in which that matrix becomes sparse and nearly diagonal due to the 

properties of the DFT basis functions. The preconditioner in the original spatial domain 

is simply obtained by the inverse DFT.  

This device is special in that it has a replaceable electrodes. The method measures 

the intensity of the scattering. This device calculated the measurement of the humidity 

of the atmospheric air. 

Третя група – некомунікативні та умовно-комунікативні вправи на 

вживання виразів, які використовуються в різних композиційних елементах 

наукового тексту (наприклад, у ситуації повідомлення теми, визначення цілей). 

Вправа 2.3.1. Мета вправи: формування знань виразів, що вживаються у 

різних композиційних елементах наукового тексту. 

Тип вправи: некомунікативна лексико-граматична двомовна. 

Вид вправи: на встановлення відповідностей між українськими та англійськими 

виразами, які використовуються у різних композиційних елементах наукового тексту. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Find out the correspondence between the sentences parts and their 

translations (used in scientific style) in English and in Ukrainian. Memorize the phrases. 

вивчено причину… the method yields… 

причину було досліджено… the cause has been investigated… 

причина розглядається… the data have been obtained… 

одержано дані… the cause has been studied… 

причина полягає в… the cause is considered… 

цим методом одержані… the cause is to… 

Вправа 2.3.2. Мета вправи: формування навичок вживання виразів, що  

застосовуються у різних композиційних елементах наукового тексту. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексико-граматична двомовна. 
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Вид вправи: на переклад виразів, які використовуються в композиційних 

елементах наукового тексту. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Write the corresponding phrases used in scientific style to the below 

given ones in Ukrainian. 

Цей метод допускає вимірювання…  

Цим методом вивчаються оптичні константи…  

В умовах опромінення…  

Це досліджувалося при різній температурі…  

Особливо інтенсивно вивчаються гранітні 

породи… 

 

Ми використали інший метод …  

Вправа 2.3.3. Мета вправи: формування умінь визначати вирази, вживання 

яких залежить від жанру наукового тексту. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексична одномовна. 

Вид вправи: на диференціацію мовленнєвих виразів залежно від жанру 

наукового тексту. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

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

scientific article abstract. 

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

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

formulation aimed at focusing wave energy produced by ground surface sources to 

target subsurface poroelastic formations. We can plot a diagram. A test system is 

described which is capable of varying and controlling a wide range of test variables. 

The method allows (permits, enables) (us) to measure high temperatures. 

Вправа 2.3.4. Мета вправи: формування умінь визначати відповідність 

речень нормам наукового стилю. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексико-граматична одномовна. 
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Вид вправи: на визначення відповідності речень нормам наукового стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, усно. 

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

Instruction: Which of the following sentences might be more suitable for an 

academic paper? Can you think of additional alternatives?  

1. Crash test dummies are an integral part of automotive crash tests.  

2. According to a recent study just about 25 % of all cell phone users view text 

messaging as an important source of entertainment.  

3. There has been considerable interest in how background sounds such as music 

affect an individual’s ability to concentrate.  

4. We obtained robust results using structural bamboo rather than timber.  

5. Consumer interest in electronic billing and payment is getting bigger and bigger.  

Четверта група – трансформаційні та коректурні некомунікативні та 

умовно-комунікативні вправи на моделювання речень, які за лексичними і 

граматичними ознаками відповідають нормам наукового стилю. 

Вправа 2.4.1. Мета вправи: формування навичок моделювання речень, які 

за лексичними та граматичними ознаками відповідають нормам наукового стилю. 

Тип вправи: некомунікативна лексико-граматична одномовна. 

Вид вправи: на трансформування речень, які відповідають нормам 

наукового стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Transform the offered sentences in the way they could become more 

academic.You may need to make other changes so that the sentences are still grammatical.  

1. The competition faced by U.S. growers from imports of fresh vegetables has 

gotten more intense.  

________________________________________________________________ 

2. Many urban areas do not have enough land to build new public schools.  

________________________________________________________________ 

3. Allergic reactions to local dental anesthesia do not happen very often.  

________________________________________________________________ 

4. The doors on these ferries were made bigger to make it easier to load and 

unload vehicles.  
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________________________________________________________________ 
5. I designed and manufactured the analyzer.  

_____________________________________________________________ 

6. I considered spectrum of the recombination.  

______________________________________________________________ 

7. I also found that it varies under the action of light. I am glad to show that small 

radicals. 

_____________________________________________________________ 

Вправа 2.4.2. Мета вправи: формування умінь моделювання фрагментів 

текстів, які за лексичними та граматичними ознаками відповідають нормам 

наукового стилю. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексико-граматична одномовна. 

Вид вправи: на трансформування фрагментів текстів, які відповідають 

нормам наукового стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Correct the text fragment in the way it could correspond to the 

requirements of scientific style according to its lexical and grammar peculiarities.  

A novel approach which utilizes a discrete Fourier transform (DFT)-based 

preconditioner in an iterative moment method (MM) solution of the governing integral 

equation for the electromagnetic (EM) problems of the radiation and scattering from 

large finite periodic antenna arrays is presented. The preconditioner is primarily 

constructed via the block-diagonal approximation of the transformed impedance matrix 

in the DFT domain, in which that matrix becomes sparse and nearly diagonal due to the 

properties of the DFT basis functions. The preconditioner in the original spatial domain 

is simply obtained by the inverse DFT.  

Третій, текстово-трансформаційний, етап реалізується за допомогою 

комунікативно-стилістичних вправ, спрямованих на формування умінь 

моделювати стилістично унормовані наукові тексти вказаних жанрів з готового 

текстового матеріалу. Ці вправи можна поділити на три групи. 

Перша група – трансформаційні комунікативно-стилістичні вправи на 

формування логічності викладу (вправа 3.1.1.), аргументованості, наявності 

формату наукової дискусії,  нейтральної емоційності тексту,  абстрагованості та 
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об’єктивності викладу інформації (3.1.2), на використання способів та ситуацій 

уведення інтертекстуального матеріалу (3.1.3);  

Вправа 3.1.1. Мета вправи: формування умінь моделювання структурно-

композиційних та логічно-змістових характеристик тексту відповідно до норм 

наукового стилю. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: на моделювання структурно-композиційних характеристик 

тексту відповідно до норм наукового стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, усно. 

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

Instruction:1) Place the structural parts of the text in the correct order inside the 

article according to structural, logical and content characteristics of the scientific genre.  

TITLE. 

DISCUSSION.  

MODELLING OF AN EARTHQUAKE-GENERATED TSUNAMI. 

SUMMARY.  

INTRODUCTION.  

REFERENCES.  

CONCLUSION.  

ACKNOWLEDGMENTS. 

2) Define the correspondence between the structural components of the article 

and the given sentences.  

– This study aims to determine the possibility of a Mw >5.5magnitude earthquake 

generating a tsunami in the Dover Strait, one of the world’s busiest seaways. 

– Earthquake catalogues and other studies available from France, Belgium and 

England show that the English Channel is seismically active. 

– For these reasons, use of a higher resolution bathymetric map could in future 

help refine the results presented here, especially in harbours, or even alter somewhat the 

conclusions reached.  
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– Changing the tectonic parameters, however, is less likely to bring up new 

hazard zones. 

– Vulnerability of the Dover Strait to coseismic tsunami hazards: insights from 

numerical modelling. 

Вправа 3.1.2. Мета вправи: формування умінь моделювання таких 

характеристик наукового тексту, як абстрагованість та об’єктивність викладу 

інформації. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: на моделювання логічно-змістових характеристик тексту 

відповідно до норм наукового стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, усно. 

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

Instruction: Transform the text in the manner it could acquire the characteristics 

of abstractivity and objectivity peculiar to scientific research article.  

Using a strategy that utilizes the gradient of range change along with a 3-D numerical 

model and a non-linear inversion scheme, I estimate geophysical parameters for NVZ 

extension in Iceland from SAR data acquired between 1993 and 2008. The results that I have 

received, indicate that the observed deformation can be explained easily, if you combine 

three processes, including: (1) secular plate spreading, (2) viscoelastic relaxation following 

the Krafla Fires rifting episode (1975–1984) and (3) deflation of a shallow magma chamber 

beneath the central volcano. The best-fitting model favours a lower crustal viscosity of 19 to 

49 EPa.s, a mantle viscosity of 5 to 9 EPa.s and a locking depth of 8.0 to 9.5km. 

Вправа 3.1.3. Мета вправи: формування умінь вводити інтертекстуальний 

матеріал у наукову статтю. 

Тип вправи: комунікативна трансформаційна одномовна. 

Вид вправи: на трансформування тексту в науковий шляхом введення у 

нього інтертекстуального матеріалу. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Transform the text inserting the intertextual material into it. 
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The Northern Volcanic Zone (NVZ) in Iceland accommodates 18.2 ± 0.4mmyr 

−1 of spreading at the divergent boundary separating the North American and Eurasian 

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

north to the Vatnajokull ice cap in central Iceland, and contains several north-northeast 

trending volcanic rift systems each composed of a central volcano and an associated 

fissure swarm, as shown in Fig. 1. Episodic rifting at these volcanoes, fed by deep 

sources, leads to the creation of new crust (Buck et al. 2006). In the last 300yr, three 

major rifting episodes have occurred within the NVZ, two at Krafla and one at Askja. 

DeMets C., Gordon R. G. & Argus D. F. Geologically current plate motions  / C. 

DeMets, R. G. Gordon & D. F. Argus // Geophys. J. Int., 2010. – N 181(1). – Р. 1–80.  

Einarsson P. Plate boundaries, rifts and transforms in Iceland, Jökull, Icelandic / P. 

Einarsson // J. Earth Sci. – 2008. – N 58. –  Р. 35–58. 

Друга група – підстановчі та трансформаційні вправи на вживання речень-

скрепів (3.2.1), слів, які слугують для вираження пояснення, конкретизації, 

аргументації тощо (3.2.2).  

Вправа 3.2.2. Мета вправи: формування умінь вживання речень-скрепів 

(слів-скрепів), релевантних науковому стилю. 

Тип вправи: некомунікативна одномовна. 

Вид вправи: на вживання речень-скрепів (слів-скрепів), релевантних 

науковому стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Rewrite the following text inserting the linking words or sentences 

corresponding to the scientific style into the gaps.  

based on / we used / adapted from / we calculated 

Because CM Draconis is a spectroscopic binary system, […] a synthetic spectrum 

calculation procedure contrary to the commonly used procedure for single stars analysis. 

[…] the synthetic flux Fv
l
 for each component individually and made a convolution of 

synthetic spectra with the instrumental profile corresponding to a resolution of R = 

47000. […] the tsunami calculation code developed by the French ‘Commissariat à l’ 
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´Energie Atomique’ and […] the SWAN software platform (Mader 2004), our method 

considers that the initial seafloor deformation, computed through. 

Вправа 3.2.3. Мета вправи: формування умінь вживання лексичних 

одиниць, для вираження пояснень, припущень, аргументації, обґрунтованості, 

підбиття підсумків дослідження, релевантних науковому стилю. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексична одномовна. 

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

конкретизації, аргументації, обґрунтованості, підбиття підсумків дослідження і 

відповідають науковому стилю. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

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

expressing explanation, concrete definition, argumentation, justification and those 

summarizing the research issues corresponding to the scientific style: 

in summary, it was concluded, our experience suggests, 

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

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

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

or both. 

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

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

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

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

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

ground surface sources to target subsurface poroelastic formations. 

Третя група – трансформаційні вправи на переформатування фрагментів 

тексту, які належать до іншого стилю, зокрема до науково-популярного, в 

наукові: комунікативні текстуально-стилістичні (3.3.1) та комунікативно-

стилістичні вправи (3.3.2). 
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Вправа 3.3.1. Мета вправи: формування умінь моделювати тексти 

(фрагменти текстів), які за текстуально-стилістичними нормами відповідають 

науковому стилю. 

Тип вправи: комунікативна трансформаційна одномовна. 

Вид вправи: на пошук та виправлення відхилень від жанрових особливостей 

наукових текстів (зокрема анотації). 

Спосіб виконання: у міні-групах, письмово. 

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

контроль викладача. 

Instruction: Read the article annotation fragment. Find the part which does not 

correspond to scientific style and correct it in the way it could.  

Black carbon aerosol plays a unique and important role in Earth’s climate system. 

Black carbon is a type of carbonaceous material with a unique combination of physical 

properties. This assessment provides an evaluation of black-carbon climate forcing that is 

comprehensive in its inclusion of all known and relevant processes and that is quantitative in 

providing best estimates and uncertainties of the main forcing terms: direct solar absorption; 

influence on liquid, mixed phase, and ice clouds; and deposition on snow and ice. These 

effects are calculated with climate models, but when possible, they are evaluated with both 

microphysical measurements and field observations  

 Retrieved from: Bond T. C. Bounding the role of black carbon in the climate 

system: A scientific assessment / T. C. Bond, S. J. Doherty // Journal of Geophysical 

Research : Atmospheres. – 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу : 

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/jgrd.50171/full 

Вправа 3.3.2. Мета вправи: формування умінь моделювати тексти 

(фрагменти текстів), які за комунікативно-стилістичними нормами (прагматикою) 

відповідають науковому стилю. 

Тип вправи: комунікативна трансформаційна одномовна. 

Вид вправи: на пошук відхилень від норм наукового стилю, які призводять 

до порушення комунікативного наміру автора.  

Спосіб виконання: у міні-групах, письмово. 

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/jgrd.50171/full


127 

 

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

Instruction: Read the scientific article abstract and find the deviations leading to 

failure of author’s communicative purpose. 

We discuss an inverse source formulation aimed at focusing wave energy produced by 

ground surface sources to target subsurface poroelastic formations. The intent of the focusing 

is to facilitate or enhance the mobility of oil entrapped within the target formation. The 

underlying forward wave propagation problem is cast in two spatial dimensions for a 

heterogeneous poroelastic target embedded within a heterogeneous elastic semi-infinite host. 

The semi-infiniteness of the elastic host is simulated by augmenting the (finite) 

computational domain with a buffer of perfectly matched layers. The inverse source 

algorithm is based on a systematic framework of partial-differential-equation-constrained 

optimization. It is demonstrated, via numerical experiments, that the algorithm is capable of 

converging to the spatial and temporal characteristics of surface loads that maximize energy 

delivery to the target formation. Consequently, the methodology is well-suited for designing 

field implementations that could meet a desired oil mobility threshold. Even though the 

methodology, and the results presented herein are in two dimensions, extensions to three 

dimensions are straightforward. 

Retrieved from: Pranav M. Karve and Loukas F. Kallivokas. Wave energy focusing 

to subsurface poroelastic formations to promote oil mobilization / Pranav M. Karve,  Loukas 

F. Kallivokas // Geophysical Journal International. – 2015. –  N 202. – P. 119–141. 

Режим доступу: https://gji.oxfordjournals.org/content/202/1/119.abstract 

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

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

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

методика роботи» з використанням проектної методики. 

Навчальним проектом, услід за Є. С. Полат, вважаємо інтегративний 

дидактичний засіб розвитку навчання і виховання, що дає можливість виробляти й 

розвивати специфічні уміння і навички проектування, а саме навчати: а) 

проблематизації (розгляду проблемного поля і виділення підпроблем, формулювання 

провідної проблеми та постановка завдань, що випливають з цієї проблеми); б) 
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цілепокладання і планування діяльності; в) самоаналізу й рефлексії (самоаналізу 

успішності та результативності розв’язання проблеми проекту); г) презентації 

(самопред’явлення) ходу своєї діяльності і результатів; ґ) вмінню готувати матеріал 

для проведення презентації в наочній формі, використовуючи для цього спеціально 

підготовлений продукт проектування; д) проведенню дослідження (аналізу, синтезу, 

висунення гіпотези, деталізації і узагальнення) [131, с. 17]. 

У підготовці проекту у форматі наукової роботи будемо спиратися на основні 

вимоги до використання методу проекту, виділені Є. С. Полат: 1) наявність значущої у 

дослідницькому, творчому плані проблеми / завдання, яка потребує дослідницького 

пошуку для її розв’язання; 2) практична, теоретична значущість передбачуваних 

результатів; 3) самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів на 

заняттях чи в позааудиторний час; 4) структурування змістової частини проекту (із 

зазначенням поетапних результатів і розподілом ролей; 5) використання 

дослідницьких методів; визначення проблеми, завдань дослідження; висунення 

гіпотези; обговорення методів дослідження; оформлення результатів, аналіз 

отриманих даних; підбиття підсумків, коректування, висновки (використання в ході 

спільного дослідження методу «мозкової атаки», «круглого столу», «творчих звітів», 

захисту проекту тощо) [134]. 

У керівництві роботою над проектом визначаємо такі види робіт:  1) вибір 

теми проекту, його типу та кількості учасників; 2) постановка завдань, які слід 

вирішити; 3) розподіл завдань учасникам проекту; 4) самостійна робота студентів: 

виконання своїх завдань; 5) проміжні обговорення напрацювань у групах; 6) 

захист проекту, опонування; 7) колективне обговорення проекту, надання 

зовнішньої оцінки, формулювання висновків [46, с. 40].  

У написанні тексту спираємося на етапи, визначені О. Москалець, 

Л. Латуліппе, Д. Олшер: 1) підготовча робота: вибір теми, продукування ідей, 

упорядкування ідей; 2) написання першого варіанта тексту; 3) самоаналіз або 

взаємоаналіз написаного; 4) індивідуальне або групове вдосконалення 

написаного; 5) презентація створеного тексту [109; 236; 239]. 
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У визначенні типу проекту з підготовки наукової статті взято за основу 

загальнодидактичну типологію проектів, розроблену Є. С. Полат [134]: 

1) домінувальний у проекті метод або вид діяльності: дослідницький, творчий, 

рольово-ігровий, інформаційний, практико-орієнтований; 

2) предметно-змістова сфера: монопроект (у рамках однієї галузі знань) і 

міжпредметний проект; 

3) характер координації проекту: з відкритою, явною координацією 

(безпосередній) і з прихованою координацією (неявний, що імітує учасника проекту); 

4) характер контактів (серед учасників одного навчального закладу, одної 

групи, міста, регіону); внутрішній (або регіональний) і міжнародний; 

5) кількість учасників проекту (особистісні, парні, групові); 

6) тривалість проекту (короткостроковий, середньої тривалості, 

довгостроковий). 

Згідно з наведеною класифікацією, написання наукової статті з анотацією та 

тезами до неї можна кваліфікувати як дослідницький, міжпредметний (з 

використанням знань різних дисциплін), з відкритою координацією (викладач 

ненав’язливо спрямовує роботу учасників проекту, організовуючи в разі потреби 

окремі етапи проекту, діяльність окремих його учасників), особистісний (проект 

наукової статті виконує у рамках магістерського дослідження один студент), 

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

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

Написання навчальної статті здійснюється у міні-групах. Використання 

групової форми роботи дає можливість суттєво економити час на підготовку проекту, 

адже виконання всіх завдань не лягає тягарем на плечі одного студента, а рівномірно 

розподіляється між трьома-п’ятьма учасниками. Поділяючи погляди Л. І. Морської, 

вважаємо, що взаємодія студентів «пов’язується з допомогою в пошуках джерел 

інформації для отримання необхідних знань при виконанні своєї частини роботи, а 

також з обміном навчальними матеріалами та знаннями в процесі підготовки та 

безпосередньо роботи в групах. Індивідуальна та групова відповідальність націлює на 

розвиток відповідальності кожного окремого члена «ефективної» навчальної групи та 
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всієї навчальної групи в цілому за роботу з досягнення навчальних цілей та її 

результати» [108, с. 219]. 

Для написання наукової статті з анотацією та тезами до неї як дослідницького 

проекту, потрібна структура, наближена до справжнього наукового дослідження, або 

така, що повністю збігається з ним (аргументація актуальності теми дослідження; 

визначення проблеми дослідження, його предмета та об’єкта; позначення завдань 

дослідження; визначення методів дослідження, джерел інформації; висунення гіпотез 

розв’язання означеної проблеми, визначення шляхів її розв’зання; обговорення 

отриманих результатів, висновки; оформлення результатів дослідження; позначення 

нових проблем для подальшого дослідження процесу) [170]. Дослідницькі проекти 

підпорядковані логіці хоч невеликого, але дослідження. 

Проект із написання наукової статті з анотацією та тезами до неї вважаємо 

найбільш оптимальним методом навчання цього виду діяльності, який  здатен 

розв’язати кілька навчальних завдань: а) удосконалення умінь оглядового, 

пошукового та вивчаючого читання; б) формування, розширення та поглиблення 

фахових знань, знань фахової лексики та термінології; в) удосконалення 

лексичних, граматичних та лінгвосоціокультурних навичок; г) формування умінь 

писемного мовлення відповідно до стилю та жанру – написання наукової статті з 

анотацією та тезами до неї. 

 Зміст проекту з написання наукової статті з анотацією та тезами до неї 

полягає в тому, що студенти 1) пишуть власне-наукову та історико-наукову 

оглядову статтю (на 8–12 сторінок формату А4, 14 кегль, 1,5 інтервала); 2) 

складають до них по дві анотації – описову (на 500 знаків) та реферативну (до 

1000 знаків); 3) складають до написаних статей наукові тези (на 2 сторінки 

формату А4, 14 кегль, 1,5 інтервала) одного із запропонованих жанрів  

«постановка проблеми», «результати дослідження», «нова методика роботи». 

Студентам було запропоновано написати два проекти: 

Project 1. Survey article: «The amplitude-frequency response of coupled 

oscillators (амплітудно-частотна характеристика зв’язаних осциляторів)». 
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Project 2. Experimental scientific article: «Amplitude-frequency characteristics 

of piezo resonance neuron-like transducers (амплітудно-частотні характеристики 

п’єзорезонансних нейроноподібних вимірювальних перетворень)». 

Г. Г. Митрофанова виділяє шість етапів проектної діяльності: 1) 

проблематизація; 2) цілепокладання; 3) планування діяльності; 4) здійснення 

діяльності; 5) презентація проекту; 6) рефлексивний етап [103]. 

Н. Н. Душкова визначає три основні етапи: підготовчий, організаційний, 

презентація проекту [46, c. 38]. 

До підготовчого етапу, на нашу думку, належить проблематизація; 

цілепокладання; планування діяльності; до організаційного – здійснення 

діяльності; до етапу презентації – презентація проекту та рефлексія. Отже, в 

нашому дослідженні будемо оперувати трьома етапами. 

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

наш погляд, має складатися з двох частин: 1) планування процесу написання 

статті; 2) зняття предметних труднощів.  

Першим кроком у плануванні процесу написання статті є визначення теми 

та піджанру наукової статті. Тему статей та їх піджанр пропонує викладач. 

Дальший крок – обговорення структурно-композиційних особливостей 

історико-наукової оглядової та власне-наукової експериментальної статей.  

На цьому етапі використовуємо підготовчі завдання.  

Завдання 4.1.1. Мета завдання: повторення структурно-композиційних 

особливостей наукових текстів різних жанрів.  

Спосіб виконання: у міні-групах, письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання вправи), усний, 

взаємоконтроль, контроль викладача. 

Instruction: Write into the table structural components of the both, a survey 

article and an experimental scientific article.  

Survey article Experimental scientific article 
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Завдання 4.1.2. Мета завдання: визначення структурно-композиційних 

особливостей історико-наукової та власне-наукової експериментальної статті.  

Спосіб виконання: у міні-групах, усно. 

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

контроль викладача. 

Instruction: Compare and contrast the structural components of these two articles.  

1). Sun J., Clark B. K., Torquato S., Car R. The phase diagram of high pressure 

superionic ice / J. Sun, B. K. Clark, S. Torquato, R. Car // Nature Communications. –2015. 

[Елекронний ресурс]. Режим доступу: http://phys.org/news/2015-10-scientists-cool-

phase-superionic-ice.html 

Статтю подано в ДОДАТКУ К. 

2). Pursky O. I. Molecular rotation and volume dependence of thermal conductivity in 

liquid Nitrogen / O. I. Pursy // Journal of physical studies. – 2015. – Vol. 19. – N 3. –  3602 

(4 p.)  Режим доступу : http://physics.lnu.edu.ua/jps/ 

Статтю подано в ДОДАТКУ Л. 

Після цього студенти встановлюють та формулюють: 

а) мету дослідження; 

б) об’єкт і предмет дослідження; 

в) коло актуальних проблем, які потребують розв’язання; 

г) в експериментальній роботі – висувають гіпотезу дослідження; 

ґ) укладають список літератури – найбільш актуальних наукових праць 

(обсягом 10–20), опублікованих у фахових наукових виданнях України та за 

кордоном; 

д) складання плану наукової статті – визначення основних компонентів (вступу, 

основної частини, висновків) та прогнозування їхнього наповнення. 

На першому етапі здійснюється зняття предметних труднощів за допомогою:  

а) забезпечення студентів основними науковими поняттями (завдання 4.1.3); 

б) забезпечення студентів максимально вичерпною інформацією з теми 

дослідження; ширшими знаннями з наукового напряму, в межах якого студент 

проводить дослідження (завдання 4.1.4); 

http://www.nature.com/ncomms/2015/150828/ncomms9156/abs/ncomms9156.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150828/ncomms9156/abs/ncomms9156.html
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в) критичного аналізу студентами наукових джерел на предмет їхньої 

інформативності, актуальності, достовірності, науковості (завдання 4.1.4);  

г) забезпечення студентів знаннями наукових досліджень у вибраному напрямі, 

хто досліджував цю проблематику і які праці є опубліковані (завдання 4.1.5);  

ґ) застосування сучасних методів дослідження для одержання вірогідних 

результатів наукового пошуку (завдання 4.1.6). 

Для написання історико-наукової оглядової статті здійснюється збір 

актуальної інформації, яка глибоко, повно й вичерпно розкриває суть 

досліджуваної проблеми; а також розташування її за хронологією. 

Для написання власне-наукової експериментальної статті здійснюється 

планування та організація експериментальної роботи; визначення методів 

обробки та обчислення даних експерименту. 

Написання наукової статті слід розпочинати з аналізу дефініцій основних 

понять, якими науковець буде оперувати у статті. 

Завдання 4.1.3. Мета завдання: формування умінь правильного підходу до 

написання статті: а саме, розпочинати написання статті з дефініцій основних понять; 

формування умінь користуватися науковими джерелами у процесі написання статті; 

умінь аналізувати й критично оцінювати актуальність та повноту наукових праць.  

Спосіб виконання: у міні-групах, письмово. 

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

контроль викладача. 

Instruction: Give the correct definitions of the terms using the professional 

dictionary: oscillator, piezo transformer, piezo resonance. Find broader definition of the 

given terms. 

Завдання 4.1.4. Мета завдання: розширення інформаційного поля магістранта, 

формування фахових знань, формування умінь аналізувати наукові джерела, вибору 

найбільш важливої інформації; умінь реферувати наукові джерела. 

Спосіб виконання: у міні-групах, письмово. 

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

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

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

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

Завдання 4.1.5. Мета завдання: розширення інформаційного поля 

магістранта, формування фахових знань про науковців, які працювали в руслі 

досліджуваної проблематики, та про їхні роботи. 

Спосіб виконання: у міні-групах, усно. 

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

контроль викладача. 

Instruction: Find the information who was the first one investigating oscillators 

and who else contributed to this research. 

Завдання 4.1.6. Мета завдання: розширення інформаційного поля 

магістранта, формування наукового підходу, правильного напряму в організації 

дослідження. 

Спосіб виконання: у міні-групах, усно. 

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

контроль викладача. 

Instruction: Find the information about the methods which should be used in the 

investigation to get the proper results. 

Уся підготовча робота здійснюється під керівництвом викладача: 

1) викладач визначає тему та піджанр наукової статті; 

2) за допомогою методу «мозкового штурму» студенти під керівництвом 

викладача формулюють мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження; 

визначають коло актуальних проблем, які потребують розв’язання; висувають 

гіпотезу дослідження; визначають ключові поняття, яким слід дати дефініцію; 

найбільш вдалі формулювання студенти занотовують; 

3) студенти самостійно складають список літератури, пізніше обмінюються 

вибраними джерелами, доводять доцільність їхнього використання для написання 

статті; 
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4) студенти самостійно читають, аналізують та реферують наукові джерела, 

пізніше обмінюються інформацією, яку вони вибрали, доводять її доцільність 

використання в науковій статті; викладач координує діяльність студентів, за потреби, 

допомагає визначитися з найбільш важливою інформацією. 

На другому, організаційному, етапі продовжується робота з написання 

наукової статті: а) історико-наукову оглядову статтю студенти пишуть відразу після 

проведення підготовчої роботи, користуючись мовленнєвими опорами; б) перед 

написанням власне-наукової експериментальної статті магістранти проводять 

експеримент. 

Мовленнєві опори відіграють важливу роль у навчанні самостійного 

продуктивного мовлення. 

У доборі опор для написання проектів, що є науковими текстами, взято за 

основу класифікацію Ю. І. Пассова, який розподіляє опори на змістові та смислові; 

вербальні та зображувальні. До змістових вербальних вчений відносить тексти, 

мікротексти, плани, логіко-синтаксичні схеми; до смислових – слова як смислові віхи, 

лозунги, афоризми, прислів’я [119, с. 180–181]. 

У навчанні написання наукових статей, анотацій, наукових тез використовуємо 

як опори: а) окремі слова, фрази (вправа 4.2.1), б) фрагменти текстів, або мікротексти 

(вправа 4.2.2), в) цілісні тексти наукових статей, анотацій, наукових тез (вправа 4.2.3). 

Окремі слова та фрази виконують такі функції: а) слугують опорами в побудові 

речень, які відповідають науковому стилю; б) слугують смисловими віхами в 

написанні тексту; в) формують науковий тезаурус студентів. 

Фрагменти текстів виконують функцію опори: а) в структуруванні окремих 

фрагментів наукових текстів, відповідно до наукового стилю та конкретного жанру 

(наприклад, структурування вступу, висновків тощо); б) у використанні мовленнєвого 

матеріалу (фраз, кліше) в конкретній частині наукової статті; в) у змістовому 

наповненні конкретних структурних частин тексту. 

Цілісні тексти виконують функцію опори: а) в моделюванні композиції цілого 

тексту (які саме компоненти мають бути і в якій послідовності їх варто розміщувати); 

б) у зовнішньому оформленні текстів; в) у стилістичному оформленні тексту 
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(відповідність мовних засобів стилю та жанру наукової статті, анотації, наукових тез); 

г) у дотриманні логічності, абстрагованості, об’єктивності, точності,  нейтральної 

емоційності, експліцитності; ґ) у дотриманні зв’язності компонентів наукового тексту. 

Для навчання написання цілісних наукових текстів розроблено виконавчі 

вправи. 

Вправа 4.2.1. Мета вправи: формування умінь написання наукової статті з 

використанням як опори окремих фраз. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: на написання композиційної частини наукового тексту певного 

жанру (зокрема експериментальної частини наукової статті) з використанням як опори 

окремих фраз.  

Спосіб виконання: у міні-групах, письмово. 

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

викладача. 

Instruction: Write the experimental part of your research using the given phrases. 

Calculations indicate .., Experiments were carried .., under the influence of .., under 

(in) vacuum .., The material was tested under .., The samples were examined under .., 

Conductivity was measured under... 

Вправа 4.2.2. Мета вправи: формування умінь написання фрагмента наукової 

статті з використанням як опори готового фрагмента іншої наукової статті. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: на написання композиційної частини наукового тексту певного 

жанру (зокрема експериментальної частини наукової статті) з використанням як опори 

готового фрагмента іншої наукової статті.  

Спосіб виконання: у міні-групах, письмово. 

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

контроль викладача. 

Instruction: Write the introduction for your scientific article taking as the 

example the one by Takayuki M., Takashi A. Ground-state energies and charge radii of 

4
He, 

16
O, 

40
Ca, and 

56
Ni in the unitary-model-operator approach // Progress of 
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Theoretical and Experimental Physics. – 2015. – N 4. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу : http://ptep.oxfordjournals.org/content/2015/4/041D01.full 

Introduction. In nuclear theory, one of the most fundamental problems is to describe 

and understand the nuclear structure based on nuclear forces. This attempt has been made 

possible owing to the progress in computational power and nuclear many-body 

approaches.For light nuclei with mass numbers around 4 ≤ A ≤ 12, ab initio methods such as 

the no-core shell model (NCSM) [1] and the Green’s function Monte Carlo method [2] have 

been applied extensively to the ground- and excited-stateproperties. However, it is difficult to 

apply these methods to heavier nuclei because of the current computational limitations. In 

order to investigate the medium-mass region, one can apply many-body methods, such as the 

coupled-cluster method (CCM) [3] and the unitary-model-operator approach (UMOA) [4]. 

By employing these methods, ground-state energies of doubly magic nuclei have been 

calculated [5–10]. In the CCM, systematic calculations have been performed for the ground- 

and excited-state energies around oxygen [11] and calcium [12]. Such studies have also been 

done in the self-consistent Green’s function method [13, 14] and the in-medium similarity 

renormalization group approach [15–17]. 

Вправа 4.2.3. Мета вправи: формування умінь написання наукової статті з 

використанням як опори готової наукової статті. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: на написання наукової статті з використанням як опори готової 

наукової статті.  

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (під час та одразу після виконання), взаємоконтроль, 

письмовий, контроль викладача. 

Instruction: Write the scientific research article taking as an example the article 

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

16
O, 

40
Ca, 

and 
56

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

Experimental Physics. – 2015. – N 4. [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://ptep.oxfordjournals.org/content/2015/4/041D01.full 

Статтю подано у ДОДАТКУ М. 

http://ptep.oxfordjournals.org/content/2015/4/041D01.full
http://ptep.oxfordjournals.org/content/2015/4/041D01.full
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Першим проектом, який студенти виконують, є наукова стаття. На матеріалі 

наукової статті студенти пишуть описову й реферативну анотації та наукові тези у 

форматі «результати дослідження». 

Під час написання анотації використовуємо як опори окремі фрази (вправа 

4.2.4) та цілісні тексти двох анотацій (4.2.5). 

Вправа 4.2.4. Мета вправи: формування умінь написання анотації до 

наукової статті з використанням як опор окремих фраз. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: на написання анотації до наукової статті з використанням як 

опор окремих фраз.  

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

викладача. 

Instruction: Write the descriptive annotation and the experimental part of your 

article using the below given phrases. 

is analyzed.., has been studied.., has been investigated.., were examined.., are 

described.., were discussed.., has been considered.., were determined.., has been 

established.., was measured ... 

Вправа 4.2.5. Мета вправи: формування умінь написання анотації до 

наукової статті з використанням як опор готових анотацій. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: на написання анотації до наукової статті з використанням як 

опор готових анотацій.  

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

Instruction: Write the abstract using as the example the following one by Takuya 

Mori and Izumi Tsutsui.  Quantum trajectories based on the weak value // Progress of 

Theoretical and Experimental Physics. – 2015. – N4. 

Abstract. The notion of the trajectory of an individual particle is strictly inhibited 

in quantum mechanics because of the uncertainty principle. Nonetheless, the weak 
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value, which has been proposed as a novel and measurable quantity definable to any 

quantum observable, can offer a possible description of trajectory on account of its 

statistical nature. In this paper, we explore the physical significance provided by this 

«weak trajectory» by considering various situations where interference takes place 

simultaneously with the observation of particles, that is, in prototypical quantum 

situations for which no classical treatment is available. These include the double slit 

experiment and Lloyd’s mirror, where in the former case it is argued that the real part of 

the weak trajectory describes an average over the possible classical trajectories involved 

in the process, and that the imaginary part is related to the variation of interference. It is 

shown that this average interpretation of the weak trajectory holds universally under the 

complex probability defined from the given transition process. These features remain 

essentially unaltered in the case of Lloyd’s mirror where interference occurs with a 

single slit. 

Вправа 4.2.6. Мета вправи: формування умінь написання наукових тез із 

використанням як опор готових наукових тез. 

Тип вправи: комунікативна одномовна. 

Вид вправи: на написанні наукових тез з використанням як опор готові 

наукові тези.  

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

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

викладача. 

Instruction: Write the conference report paper on your research main results 

using the given one as an example - Bond T. C. Bounding the role of black carbon in the 

climate system: A scientific assessment / T. C. Bond, S. J. Doherty // Journal of 

Geophysical Research : Atmospheres. – 2013. (див. ДОДАТОК Е). 

На третьому етапі (презентація) кожна група студентів демонструє текст 

наукової статті з анотаціями та тезами. Відбувається обговорення матеріалів: 

І. Зовнішнє оформлення: 

- наявність усіх компонентів (назва, автори, анотація, текст статті, 

бібліографія); 
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- правильність оформлення таблиць, графіків, рисунків, формул. 

ІІ. Композиція тексту: 

- наявність композиційних елементів (вступ, актуальність, мета, завдання, 

об’єкт, предмет, методи дослідження, основна частина, виклад результатів 

дослідження, висновки, перспективи дослідження тощо). 

ІІІ. Стилістика тексту: 

- оцінка відповідності лексичних, фразеологічних, синтаксичних одиниць 

науковому стилю; 

- оцінка комунікативно-стилістичних і текстуально-стилістичних 

характеристик тексту. 

IV. Глибина дослідження: 

- оцінка інформативності, доказовості та вірогідності одержаних 

результатів. 

V. Науковість викладу: 

- оцінка ступеня логічності, абстрагованості, об’єктивності, точності,  

нейтральної емоційності, експліцитності. 

Після презентації студенти віддають проекти викладачеві на перевірку. 

Опісля колективних проектів студенти пишуть індивідуальні за темами 

своїх магістерських робіт. 

Подамо підсистему вправ для навчання майбутніх фізиків стилістично 

унормованого наукового писемного мовлення у вигляді рисунка (рис. 2.1). 
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    Підгрупа 1.1. Вправи на читання та визначення ступеня 

науковості проблематики; визначення ступеня науковості 

заголовка, зовнішнього оформлення. 

 

  

І група: мовленнєві 

рецептивно-аналітичні вправи 

на читання та визначення 

загально-стильових 

характеристик наукових 

текстів 

Підгрупа 1.2. Вправи на читання та визначення способів 

досягнення основних характеристик наукового тексту 

(логічності викладу, аргументованості тощо); на визначення 

глибини дослідження наукового питання. 
   

  Підгрупа 1.3. Вправи на читання та визначення 

особливостей і засобів зв’язку між реченнями та частинами 

тексту, речень-скрепів, слів, які служать для вираження 

пояснення, конкретизації, аргументації, складених 

сполучних засобів. 
    

    Підгрупа 1.4. Вправи на читання та визначення відхилень 

від структурно-композиційних, лінгвостилістичних, 

текстуально-стилістичних та прагматичних (комунікативно-

стилістичних) норм наукового стилю. 

     

  

ІІ група: мовленнєві 

рецептивно-аналітичні вправи 

на читання та визначення 

жанрово-специфічних 

характеристик наукових 

текстів. 

 Підгрупа 2.1. Вправи на читання та визначення структурно-

композиційних особливостей наукової статті, наукових тез, 

анотації. 
    

О
р
іє

н
та

ц
ій

н
и

й
 е

та
п
 

  Підгрупа 2.2. Вправи на читання та визначення лексичного 

та граматичного складу наукових текстів диференційовано 

за жанрами. 
   

  Підгрупа 2.3. Вправи на читання та визначення відхилень 

від структурно-композиційних, лінгвостилістичних,  

текстуально-стилістичних та прагматичних норм 

конкретного жанру. 

    

 ІІІ група: мовленнєві 

рецептивно-аналітичні вправи 

на читання та визначення 

міжстильових характеристик 

наукових текстів. 

  

     

  IV група: мовленнєві 

рецептивно-аналітичні вправи 

на читання та визначення під 

жанрово-специфічних 

характеристик наукових 

текстів. 

  

 

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

одиниць, релевантних науковому стилю. 
     

 ІІ група: некомунікативні та умовно-комунікативні граматичні вправи на вживання 

граматичних одиниць, релевантних науковому стилю. 
    

 ІІІ група: некомунікативні та умовно-комунікативні вправи на вживання виразів, які 

використовуються в різних композиційних елементах наукового тексту. 
    

 IV група:  трансформаційні та коректурні некомунікативні та умовно-комунікативні вправи на 

моделювання речень, які за лексичними та граматичними ознаками відповідають нормам 

наукового стилю. 

Рис. 2.1. Підсистема вправ 
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   Вправи на формування логічності викладу. 
    

 І група: трансформаційні 

комунікативно-

стилістичні вправи 

 Вправи на формування аргументованості, наявності формату наукової 

дискусії, нейтральної емоційності тексту, абстрагованості та 

об’єктивності викладу інформації. 
   

   Вправи на використання способів та ситуацій уведення 

інтертекстуального матеріалу. 
    

 

ІІ група: 

підстановчі та 

трансформаційні вправи 

 Вправи на вживання речень-скрепів. 

 

   

  Вправи на вживання слів, що слугують для вираження пояснення, 

конкретизації, аргументації тощо. 

    

 ІІІ група: комунікативні  

трансформаційні вправи 

на переформатування 

фрагментів тексту, які 

належать до іншого 

стилю, зокрема науково-

популярного, в наукові. 
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   Завдання на обговорення структурно-композиційних особливостей історико-

наукової оглядової та власне-наукової експериментальної статей. 

    

 
І група: підготовчі 

завдання: 1) 

планування 

процесу написання 

статті; 2) зняття 

предметних 

труднощів. 

 Завдання на забезпечення студентів основними науковими поняттями. 

   

  Завдання на забезпечення студентів максимально вичерпною інформацією з 

теми дослідження; ширшими знаннями з наукового напряму, в межах якого 

студент проводить дослідження. 
   

  Завдання на критичний аналіз студентами наукових джерел щодо їхньої 

інформативності, актуальності, достовірності, науковості.  
    

   Завдання на забезпечення студентів знаннями наукових досліджень у 

обраному напрямі. 
    

   Завдання на застосування сучасних методів дослідження для одержання 

вірогідних результатів наукового пошуку. 
       

      

   Вправи на написання композиційної частини наукового тексту певного 

жанру (зокрема експериментальної частини наукової статті) з 

використанням як опори окремих фраз.  

 

ІІ група: виконавчі 

вправи: написання 

наукових текстів 

певного жанру. 

 Вправи на написання фрагменту наукової статті з використанням як опори 

готового фрагменту іншої наукової статті. 
   

  Вправи на написання наукової статті з використанням як опори готової 

наукової статті. 
   

  Вправи на написання анотації до наукової статті з використанням як опор 

окремих фраз. 
    

   Вправи на написання анотації до наукової статті з використанням як опор 

готових анотацій. 
    

   Вправи на написання наукових тез з використанням як опор готових 

наукових тез. 

Рис. 2.1. (продовження) 
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Отже, навчання стилістчино унормованого наукового писемного 

англійського мовлення здійснюється у чотири етапи з використанням підсистеми 

некомунікативних, умовно-комунікативних та комунікативних вправ, а також 

завдань, за допомогою яких реалізується останній, четвертий, текстово-проектний 

етап. 

2.5. Модель процесу навчання стилістично унормованого наукового 

писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури 

Загальновідомо, що навчання наукового писемного мовлення доволі 

трудомістке завдання, однак, актуальне. Писемне мовлення, поряд з усним, є 

одним із видів комунікації. Знання випускника вишу повинні відповідати тим 

вимогам, які пред’являє йому сучасне суспільство. Завдяки сучасним технологіям, 

які широко використовуються як у сфері ділового, так і професійного 

спілкування, можливості швидкісного обміну інформацією в письмовому вигляді 

необмежені [111, с. 67]. 

Наукова робота будь-якого письмового жанру – оформлений чинними 

нормативними засобами наукової мови зміст наукових фактів, явищ, теорій, 

гіпотез, експериментів. Одне з найважливіших завдань дослідження – забезпечити 

гармонійний зв’язок змісту і форми наукової роботи, щоб знайти оптимальну 

модель для адекватного, точного і короткого донесення наукової інформації до 

адресата [117, с. 258]. 

У попередніх параграфах було визначено підхід, методи, принципи, 

розроблено етапи та підсистему вправ до навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення. Усе це потребує створення моделі 

організації процесу навчання наукового писемного мовлення. 

За А. Н. Щукіним, під моделлю організації навчального процесу розуміємо 

індивідуальну інтерпретацію викладачем на заняттях методу навчання відповідно 

до конкретних цілей та умов роботи. Модель організації навчального процесу 

реалізується з допомогою обраної викладачем технології навчання [201, c. 159]. 
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Специфіка відповідної моделі зумовлена такими факторами, як підходи до 

навчання іноземної мови; мета навчання; засоби, об’єкт та суб’єкт навчання; 

ступінь навчання та навчальний предмет, у межах якого було реалізовано 

запропоновану модель навчання; етапність організації навчального процесу та 

його відповідність сучасній системі профільного навчання [51, c. 142]. 

Глобальною метою навчання наукового писемного мовлення визначено 

формування умінь писати наукові тексти з дотриманням композиційно-

структурних, лінгвостилістичних жанрових особливостей, притаманних науковій 

писемній комунікації носіїв мови. 

Основними підходами визначено інтегративний та комунікативний, які 

реалізуються за допомогою методів і принципів, описаних у параграфі 2.1. 

Запропонована нами модель призначена для вищих навчальних закладів 

освіти (галузь знань «0402» фізико-математичні науки), які готують студентів за 

спеціальностями 8.04020301 Фізика, 8.04020601 Астрономія, 8.04020302 Фізика 

конденсованого стану освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».  

Викладання англійської мови триває упродовж 3-х семестрів, кількість 

кредитів ECTS – 9,5. Загальний обсяг годин – 342. Всього аудиторних годин – 88 

(усі практичні). Самостійна робота – 254 год. У І семестрі розподіл аудиторних і 

позааудиторних (самостійна робота) годин такий: 18 год. (1 година на тиждень) / 

54 години. У ІІІ семестрі – 34 години. (2 години на тиждень) / 74 години. У ІV 

семестрі – 36 годин (2 години на тиждень) / 126 годин. 

Навчання стилістично унормованого наукового писемного мовлення 

розпочинається з І семестру магістратури.   

У межах модуля «Лінгвостилістичні характеристики фізичних наукових 

текстів» студенти ознайомлюються з основами стилістики (2 ауд. і 7 позаауд. 

год.), з місцем наукового стилю серед інших літературних стилів, з лінгвальними, 

екстралінгвальними та жанровими особливостями наукових текстів (2 ауд. і 

7 позаауд. год.). 

У межах модуля «Робота з фаховою термінологією» студенти 

ознайомлюються з морфологічними особливостями наукових фізичних термінів, з 
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абревіатурами, зі специфікою перекладу наукових термінів, розширюють свій 

словниковий запас науковими термінами (14 ауд. і 40 позаауд. год.).  

Таким чином, у І семестрі студенти ознайомлюються з основами наукового 

стилю та з науковою лексикою.  

У ІІІ семестрі продовжуємо навчання стилістично унормованого наукового 

писемного мовлення. 

У межах модуля «Типологія жанрів академічної комунікації» здійснюється 

реалізація першого орієнтаційного та другого дотекстового етапів. 

У межах модуля «Структурні особливості жанрів академічної комунікації» 

реалізується орієнтаційний етап у форматі чотирьох розроблених нами груп 

вправ (4 ауд. і 13 позаауд. год.). 

Для ознайомлення з жанрово-структурними особливостями наукової статті, 

анотацій та наукових тез  відводимо 0,5 акад. ауд. год. 

На виконання першої групи мовленнєвих рецептивно-аналітичних вправ на 

читання та визначення загальностильових характеристик наукових текстів 

відведено 1 ауд. і 4 позаауд. год. 

На виконання другої групи мовленнєвих рецептивно-аналітичних вправ на 

читання та визначення жанровоспецифічних характеристик наукових текстів 

заплановано 0,5 ауд. і 3 позаауд. год. 

На виконання третьої групи мовленнєвих рецептивно-аналітичних вправи 

на читання та визначення міжстильових характеристик текстів відведено 1 ауд. і 3 

позаауд. год. 

На виконання четвертої групи мовленнєвих рецептивно-аналітичних вправ 

на читання та визначення піджанровоспецифічних характеристик наукових 

текстів (вправи на читання та визначення структурно-композиційних та 

лінгвостилістичних особливостей власне-наукових та історико-наукових 

оглядових статей, описових та реферативних анотацій, наукових тез трьох видів: 

«постановка проблеми», «результати дослідження», «нова методика роботи») 

заплановано 1 ауд. і 3 позаауд. год. 
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У межах модуля «Лінгвістичні параметри науково-академічної комунікації» 

реалізується другий, дотекстовий, етап у форматі чотирьох розроблених нами 

груп вправ (4 ауд. і 12 позаауд. год.). 

На виконання першої групи некомунікативних лексичних вправ на 

вживання  лексичних та фразеологічних одиниць, релевантних науковому стилю, 

відводиться 1 ауд. і 3 позаауд. год. 

На виконання другої групи некомунікативних граматичних вправ на 

вживання граматичних одиниць, релевантних науковому стилю, відводиться 

1 ауд. і 2 позаауд. год. 

На виконання третьої групи некомунікативних вправ на вживання виразів, 

що використовуються в різних композиційних елементах наукового тексту 

(наприклад, повідомлення теми, визначення цілей) слід планувати 1 ауд. і 

3 позаауд. год. 

Виконання четвертої групи трансформаційних та коректурних умовно-

комунікативних вправ на моделювання речень, які за лексичними та 

граматичними ознаками відповідають нормам наукового стилю, реалізується 

упродовж 1 ауд. і 4 позаауд. год. 

У межах модуля «Особливості англомовної академічної фахово-

орієнтованої комунікації» реалізується третій, текстово-трансформаційний, етап 

у форматі трьох груп вправ (5 ауд. і 10 позаауд. год.). 

Виконання першої групи трансформаційних комунікативно-стилістичних 

вправ на формування логічності викладу, аргументованості, наявності формату 

наукової дискусії, нейтральної емоційності тексту, абстрагованості та 

об’єктивності викладу інформації, на використання способів та ситуацій уведення 

інтертекстуального матеріалу здійснюється упродовж 2 ауд. і 4 позауд. год. 

На виконання другої групи підстановчих та трансформаційних і вправ на 

вживання речень-скрепів, слів, які слугують для вираження пояснення, 

конкретизації, аргументації тощо відведено 1 ауд. та 2 позаауд. год.  

Виконання третьої групи трансформаційних вправ на переформатування 

фрагментів тексту, які належать до іншого стилю, зокрема науково-популярного, 
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в наукові: мовленнєвих текстуально-стилістичних та комунікативно-стилістичних 

вправ потребує 1 ауд. та 4 позаауд. год. 

Четвертий, текстово-проектний етап реалізується в ІІІ семестрі у межах 

модулів «Науково-дослідницький проект як жанр наукового письма» (8 ауд. / 

27 позаауд. год.) та «Наукова конференція» (2 ауд. / 3 позаауд. год.) у форматі 

двох проектів – написання навчальної статті з тезами й анотаціями та 

самостійного написання оглядової статті за матеріалами магістерської роботи з 

тезами та анотаціями. 

Підготовча робота до написання статті реалізується упродовж 2 ауд. та 

6 позаауд. год. 

На першому практичному занятті викладач оголошує тему та піджанр 

наукової статті, обговорює зі студентами структурно-композиційні особливості, 

визначає мету, об’єкт і предмет, коло актуальних проблем дослідження. Викладач 

і студенти складають план статті, обговорюють наповнення матеріалом. Студенти 

виконують завдання 4.1.1 та 4.1.2. Усе це здійснюється упродовж 1 акад. год. ауд. 

фонду. 

На самостійне опрацювання виносяться завдання 4.1.3 – 4.1.6. На виконання 

цих завдань припадає близько 6 год. позаауд. фонду. 

Після цього в аудиторії упродовж 1 ауд. акад. години здійснюється 

перевірка завдань 4.1.3 – 4.1.6 та відбувається обговорення результатів наукового 

пошуку. 

Організаційна робота зі складання проекту триває 6 ауд. акад. год. та 

30 позаауд. акад. год. 

Студенти одержують завдання зібрати та підготувати матеріали для 

написання наукової статті. Підготовка матеріалів потребує близько 

20 позаауд. год. 

Після того, як студенти назбирують достатній матеріал, на занятті з 

англійської мови вони вчаться писати окремі частини тексту наукової статті з 

використанням як опор окремих фраз (вправа 4.2.1) та фрагментів наукової статті 

(4.2.2). Для написання окремих фрагментів наукової статті плануємо 4 ауд. акад. 
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години. Фрагменти розподіляємо між групами студентів: 1-ша група пише вступ, 

2-га – основну частину, 3-тя – завершальну частину. Таким чином, студенти 

обмінюються виконаними завданнями і впродовж двох пар моделюється ціла 

наукова стаття. 

Дальшим кроком є самостійне написання та оформлення статей. Для цього 

плануємо 7 позаауд. акад. год. 

На наступному практичному занятті (2 акад. ауд. год.) студенти складають 

дві анотації до своїх статей, використовуючи як опори окремі фрази (вправа 4.2.4) 

та цілісні тексти двох анотацій (4.2.5). 

Після цього відбувається підготовка наукових тез. Затрати часу – 3 позаауд. 

акад. год. Для підготовка наукових тез використовуються в якості опори готові 

наукові тези. 

Презентація та обговорення наукових проектів здійснюється упродовж 

2 акад. ауд. год. 

Отже, на навчання наукового писемного мовлення припадає 40 ауд. год. і 

125 позаауд. год., з яких суттєву частку часу становить читання (під час 

підготовки наукових матеріалів, аналізу матеріалів на орієнтаційному етапі) та 

говоріння (під час обговорення наукових матеріалів). На суто писемне мовлення 

припадає 8 ауд. год. та 38 позаауд. год. 

Самостійне написання оглядової статті за матеріалами магістерської роботи 

(проект № 1) проводимо в ІІІ семестрі: 4,5 ауд. год., 30 позаауд. год. 

Самостійне написання експериментальної статті за матеріалами 

магістерської роботи (проект № 2) проводимо в ІV семестрі: 4,5 ауд. 

консультативних год., 30 позаауд. год. 

Обидва проекти студенти виконують самостійно, однак під керівництвом 

викладача з фахової дисципліни та викладача іноземної мови. 

На підготовчому етапі студент одержує тему наукового дослідження та 

завдання – написати оглядову статтю з досліджуваної проблеми, яка стане 

теоретичною частиною в магістерській роботі. 
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Після цього студент самостійно встановлює мету, об’єкт і предмет 

дослідження, коло актуальних проблем, які потребують розв’язання; укладає 

список літератури, складає план наукової статті, визначає методи дослідження 

тощо. 

На цю роботу планується 8 год. позаауд. роботи. 

Дальшим кроком є аудиторне заняття (2 год.) у форматі консультації з 

викладачем іноземної мови, де викладач контролює правильність формулювань 

мети, об’єкта, предмета дослідження тощо, відповідність науковому стилю; 

наявність усіх необхідних структурних компонентів у плані статті.  

На етапі організації триває самостійна робота з проведення наукового 

дослідження та написання наукової статті.  

На цю роботу плануємо близько 20 позаауд. год. (на кожен проект) та 2 год. 

консультацій з викладачем, під час яких останній: а) керує процесом 

структурування наукової праці; б) коригує стилістику тексту. 

На третьому етапі (презентації) студент здає наукову статтю з анотаціями та 

науковими тезами до неї викладачеві на перевірку. Після перевірки у форматі 

індивідуальної консультації (0,5 год. триває робота над помилками). 

У форматі самостійної роботи студент готує статтю (або наукові тези) до 

публікації відповідно до вимог наукового фахового видання. На цю роботу 

плануємо до 2 позаауд. год. 

Після цього стаття (або наукові тези) подається до друку. 

Таким чином, формування умінь самостійного написання наукової статті, 

анотації до неї та наукових тез на такому рівні, щоб ця стаття була прийнята до 

друку, необхідно ще 4,5 ауд. акад. год. та 30 акад. год. самостійної роботи. 

Подаємо модель організації процесу навчання у вигляді схеми (рис. 2.1). 
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Ціль навчання  Формування умінь писати наукові тексти з дотриманням композиційно-структурних, 

лінгвостилістичних жанрових особливостей, притаманних науковій писемній комунікації 

носіїв мови 
     

Підхід до навчання  Інтегративний  Комунікативний підхід 

     

Методи навчання  Метод реферування  

Метод дискусії проблемного характеру  

Метод використання інформаційних 

технологій 

Метод проекту 

 Комунікативний метод  

Метод вправ 

 

     

Принципи навчання  Культуровідповідності 

Креативності  

Орієнтації на саморозвиток і самоосвіту  

Самоактуалізації особистості 

 Комунікативності, ситуативності, 

функціональності, автентичності,  

диференційованого та інтегрованого 

навчання мовних аспектів і видів 

мовленнєвої діяльності,  

урахування рідної мови,  

ситуативно-тематичної організації 

навчального матеріалу,  

стилістичної диференціації, свідомості, 

активності, наочності, науковості 

 

Рис. 2.1  

Модель організації процесу навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення майбутніх 

фізиків в умовах магістратури 



151 

 

  Підсистема вправ 

 

  

     

Етап  Мета етапу  Змістовий модуль  К-кість год. 

ауд./позаауд. 

 Прийоми навчання 

     

Орієнтаційний  Формування знань про 

стилістичні норми наукових 

текстів (наукової статті, 

наукових тез, анотації) 

 Типологія жанрів 

академічної комунікації  

Структурні особливості 

жанрів академічної 

комунікації 

 І семестр: 

4/13 

 І група вправ: 1.1.1–1.1.4; 

ІІ група: 1.2.1–1.2.3; 

ІІІ група: 1.3.1;  

IV група: 1.4.1 

         

Дотекстовий  Формування навичок 

вживання в науковому 

мовленні стилістично 

унормованих мовленнєвих 

одиниць 

 Лінгвістичні 

параметри науково-

академічної 

комунікації 

 ІІІ семестр: 

4/12 

 І група вправ: 2.1.1–2.1.5; 

ІІ група: 2.2.1–2.2.2; 

ІІІ група: 2.3.1–2.3.4;  

IV група: 2.4.1–2.4.2 

         

Текстово-

трансформа-

ційний 

 Формування умінь 

моделювати стилістично 

унормовані наукові тексти 

вказаних жанрів із готового 

текстового матеріалу 

 Особливості 

англомовної 

академічної фахово-

орієнтованої 

комунікації 

 ІІІ семестр: 

5/10 

 І група вправ: 3.1.1–3.1.3; 

ІІ група: 3.2.1–3.2.3; 

ІІІ група: 3.3.1–3.3.2 

 

     

Рис. 2.1(продовження) 
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Текстово-

проектний 

(написання 

навчальної 

статті, анотацій 

та тез до неї) 

 Формування умінь написання 

стилістично унормованих 

наукових текстів певних жанрів 

із використанням методу 

проекту;  

умінь організовувати роботу з 

написання наукових текстів 

 Науково-дослідницький 

проект як жанр 

наукового письма. 

Наукова конференція 

 

 ІІІ семестр: 

10/36: 

підготовча 

робота 2/6; 

організацій-

на робота 

6/30; 

презентація 

2/0  

 Метод проекту, метод 

реферування 

Підготовча робота: 

завдання 4.1.1 – 4.1.6. 

Організаційна робота: 

вправи 4.2.1–4.2.6. 

Презентація 

         

Текстово-

проектний 

(самостійне 

написання 

оглядової статті) 

 Формування умінь написання 

стилістично унормованих 

наукових текстів таких жанрів із 

використанням методу проектів; 

умінь організовувати роботу з 

написання наукових текстів 

 Науково-дослідницький 

проект як жанр 

наукового письма. 

Наукова конференція. 

Написання 

магістерської роботи 

 4,5/30 (ІІІ 

семестр) 

 Самостійна робота, 

консультації з викладачем, 

проведення дослідження, 

написання та публікація 

статті 

 

         

Текстово-

проектний 

(самостійне 

написання 

наукової 

експеримента-

льної статті) 

 Формування умінь написання 

стилістично унормованих 

наукових текстів таких жанрів із 

використанням методу проекту;  

умінь організовувати роботу з 

написання наукових текстів 

 Написання 

магістерської роботи 

 4,5/30 (IV 

семестр) 

 Самостійна робота, 

консультації з викладачем, 

проведення дослідження, 

написання та публікація 

статті 

Рис. 2.1 (продовження) 



153 

 

Отже, модель організації процесу навчання стилістично унормованого 

англійського наукового писемного мовлення реалізується упродовж 40 

аудиторних годин і 125 позааудиторних годин, з яких суттєву частку часу 

становить читання та говоріння. На чисто писемне мовлення припадає 8 

аудиторних годин та 38 позааудиторних годин. Самостійне написання оглядової 

статті за матеріалами магістерської роботи у ІІІ семестрі потребує 4,5 аудиторних 

годин та 30 позааудиторних годин. Самостійне написання експериментальної 

статті за матеріалами магістерської роботи відбувається у ІV семестрі й потребує 

4,5 аудиторних консультативних та 30 позааудиторних годин.  

 

Висновки до 2 розділу 

Аналіз наукових праць з психології, психолінгвістики і методики навчання 

іноземних мов, а також моделювання процесу навчання стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення дали можливість 

зробити певні висновки. 

1. Визначено, що одиницею навчання писемного мовлення є автентичний 

текст, який слугує як зразок для наслідування у процесі створення власного 

мовленнєвого письмового продукту та як ціль навчання – написання тексту, 

адекватного за структурно-композиційними та лінгвостилістичними нормами 

аналогічним текстам, створених носіями мови. Мовленнєву компетентність у 

писемному мовленні розглядаємо в поєднанні з дискурсивною, яка базується не 

тільки на знаннях мови, необхідних для створення й розуміння текстів, але й 

передбачає знання складних факторів, що виходять за межі тексту і пов’язані з 

культурними, соціальними, професійними чинниками. Дискурсивна 

компетентність має такі компоненти: текстовий, жанровий, соціальний, 

стратегічний, тактичний.  

Аналіз програм з англійської мови для студентів магістратури природничих 

факультетів дав можливість встановити, що студенти повинні оволодіти 



154 

 

англійською мовою на рівнях В2 (рівень незалежного користувача) та С1 (рівень 

професійного володіння мовою). 

Нами встановлено, що практичною метою навчання наукового писемного 

мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури є формування умінь складати 

письмові тексти таких жанрів: академічні есе, тези доповіді для наукової 

конференції, наукові статті, анотації до статей, науково-дослідницькі проекти; 

студенти повинні оволодіти інтерпретаційними, організаційно-прогностичними, 

лінгвостилістичними, стратегічно-прагматичними, жанрово-композиційними, 

соціокультурними, текстово-продуктивними, тактичними уміннями. 

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

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

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

міжстильовим взаємозмішанням, тобто використанням лінгвостилістичних  

елементів інших стилів під час написання наукових текстів. 

3. Визначено, що одиницями відбору мовного та мовленнєвого матеріалу  

для продукування наукового мовлення є слово, фразеологізм, кліше, граматична 

конструкція. Одиницями відбору для реципіювання наукового мовлення є текст та 

композиційний фрагмент тексту. 

Обґрунтовано, що основними критеріями відбору лексичного матеріалу є 

тематичний критерій, критерії сполучуваності, стилістичної унормованості, 

словотвірної цінності,  стройової здатності, подібності лексичних одиниць в 

іноземній та рідній мовах, багатозначності, частотності. Основними критеріями 

відбору граматичного матеріалу є критерій стабільності, зразковості, зіставності 

та стилістичної унормованості. Відбір текстів та композиційних фрагментів 

тексту здійснюється на основі критеріїв автентичності, повноти й систематичності 

представлення літератури майбутньому читачеві, інформаційної цінності, 

новизни, відповідності прагматикону студентів, тематичної цілісності, 

стилістичної унормованості.  

4. Розроблено підсистему вправ для навчання стилістично унормованого  

наукового писемного англійського мовлення, яка реалізується в чотири етапи. 
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Мета 1-го, орієнтаційного, етапу – формування знань про стилістичні норми 

наукових текстів (наукової статті, наукових тез, анотації). Мета 2-го, 

дотекстового, етапу полягає у формуванні навичок вживання у науковому 

мовленні стилістично унормованих мовленнєвих одиниць. Мета 3-го, текстово-

трансформаційного, етапу – у формуванні умінь моделювати стилістично 

унормовані наукові тексти вказаних жанрів із готового текстового матеріалу. 

Метою 4-го, текстово-проектного, етапу є формування умінь написання 

стилістично унормованих наукових текстів таких жанрів із використанням методу 

проекту; умінь організовувати роботу з написання наукових текстів. 

5. Розроблено модель організації процесу навчання стилістично 

унормованого  наукового писемного англійського мовлення. Модель реалізується 

під час навчання таких змістових модулів: «Типологія жанрів академічної 

комунікації», «Структурні особливості жанрів академічної комунікації», 

«Лінгвістичні параметри науково-академічної комунікації», «Особливості 

англомовної академічної фахово-орієнтованої комунікації», «Науково-

дослідницький проект як жанр наукового письма», «Наукова конференція», 

«Написання магістерської роботи». На навчання наукового писемного мовлення 

припадає 40 аудиторних годин і 125 позааудиторних годин, з яких суттєву частку 

часу становить читання та говоріння. На суто писемне мовлення припадаєає 8 

аудиторних та 38 позааудиторних годин. Самостійне написання оглядової статті 

за матеріалами магістерської роботи, яке проходить у ІІІ семестрі, потребує 4,5 

аудиторних та 30 позааудиторних годин. Самостійне написання 

експериментальної статті за матеріалами магістерської роботи відбувається у ІV 

семестрі й потребує 4,5 аудиторних консультативних і 30 позааудиторних годин. 

Основні результати 2 розділу опубліковано в працях [120; 124; 125; 130]. 
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РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СТИЛІСТИЧНО УНОРМОВАНОГО НАУКОВОГО 

ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЗИКІВ В 

УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 

У третьому розділі визначено критерії оцінки стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення; описано організацію процесу навчання 

стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення студентів 

магістратури в умовах експерименту; укладено методичні рекомендації щодо 

навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення 

студентів магістратури природничих спеціальностей.  

 3.1. Критерії оцінки стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення 

Організація навчання стилістично унормованого наукового писемного 

мовлення в умовах експерименту потребує визначення критеріїв та норм 

оцінювання умінь студентів. 

Проблема оцінювання й контролю наукових текстів була предметом 

дослідження у працях І. В. Беженар, Е. В. Васильєвої, Л. Гемп-Ліонс (Hamp-Lyons 

L.), Б. Гіслі (Heasley B.), І. П. Задорожної, Т. М. Каменєвої, Т. М. Корж, 

Л. В. Курило, Г. Ф. Крівчикової, Л. Роджерс (Rogers L.), В. П. Свиридюк та ін. 

У визначенні критеріїв оцінювання наукового писемного мовлення 

майбутніх фахівців природничого профілю спираємося на: 

а) загальні критерії оцінки писемного мовлення: змістовність 

висловлювання; тематичність; жанрова відповідність тексту; інформативність; 

логічність і зв’язність викладу; відносна мовна правильність (коректність); 

адекватна стилістична забарвленість; чітка композиційна побудова 

(композиційно-структурна організованість); обсяг висловлювання [60, c. 11; 146];  
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б) на критерії оцінювання академічних письмових текстів: 1) стильова 

відповідність; 2) змістово-смислова адекватність;  3) структурна цілісність; 4) 

мовна і мовленнєва коректність [15; 28; 53; 60; 220; 245]; 

в) на критерії оцінювання анотацій: повнота розуміння тексту, кількість 

речень в анотації, вміння компресувати інформацію й висловлювати її у зв'язній, 

логічній формі, наявність другорядної інформації, наявність змістових 

перекручень, внесення особистісної  інформації та мовна коректність [74, c.15]. 

Проаналізуємо критерії оцінювання академічних письмових текстів. 

Л. В. Курило інтерпретує критерій стильової відповідності як «узгодженість 

стилю викладу з комунікативним завданням і/або мовленнєвою ситуацією», а 

також як «використання широкого спектра стилістичних засобів, що притаманні 

академічному висловлюванню, та адресованість стилю викладу, що забезпечує 

розуміння читачем логіки академічного тексту». Однак дослідниця пропонує 

розглядати стильову відповідність через призму жанру й тому конкретизує 

означений критерій як «жанрово-стильова відповідність», змістом якого є, окрім 

відповідності стилю наукового викладу темі, мовленнєвій ситуації або 

комунікативному завданню, «узгодженість стилю й жанру з використаними 

мовними і мовленнєвими засобами», «підпорядкованість наявних стилістичних 

засобів канонам відповідного жанру» [89, c.29–34]. 

Змістово-смислову адекватність академічного висловлювання Л. В. Курило 

розуміє як «відповідність інформаційної насиченості змісту комунікативному 

завданню, адекватність і релевантність використаної інформації, адекватність і 

логічність викладення думок у реченнях». Структурна цілісність, на думку 

дослідниці, передбачає «логічність розташування абзаців і підпорядкованість 

структури головній ідеї; відповідність структури тексту головній думці, 

сформульованій у вступі, та її узгодженість з вимогами жанру, адекватність 

організації абзаців і використання засобів міжфразового й міжабзацного зв’язку 

всередині абзаців, адекватність та ефективність завершального абзаца, що 

узагальнює результати дослідження». Мовна й мовленнєва коректність 
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«характеризує вміння адекватного лексичного, синтаксичного й орфографічного 

оформлення академічного висловлювання: коректність вживання лексичних 

одиниць, граматичних і пунктуаційних засобів» [89, c. 29–34]. 

Зважаючи на напрацювання науковців у сфері оцінювання мовленнєвої 

компетентності в писемному мовленні, а також на предмет нашого дослідження 

(навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського 

мовлення), зміст поняття «стилістична норма», вважаємо за доцільне визначити 

такі основні критерії: 

1) критерій змістово-смислової адекватності: зміст цього критерію в аспекті 

досліджуваної нами проблеми полягає в оцінці: 

– рівня науковості теми та кола проблем, викладених у тексті; 

– ступеня інформативності, доказовості та вірогідності одержаних результатів; 

2) критерій композиційно-структурної організованості: зміст цього 

критерію в аспекті досліджуваної нами проблеми полягає в оцінці: 

- зовнішнього оформлення наукових текстів відповідно до жанру: наявність 

усіх компонентів тексту (назва, авторство, анотація, текст статті, бібліографія); 

правильність оформлення таблиць, графіків, рисунків, формул, шрифтових 

виділень, посилань, виносок; 

– оцінка композиції тексту відповідно до жанру: наявність структурно-

композиційних елементів (вступ, актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, 

методи дослідження, виклад результатів дослідження, висновки, перспективи 

дослідження тощо); 

3) критерій лінгвостильової відповідності полягає в оцінці: 

– відповідності лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних 

одиниць науковому стилю; 

– текстуально-стилістичної відповідності нормам наукового стилю: 

відсутності / наявності фрагментів тексту, які належать до іншого стилю; 

4) критерій прагматичної відповідності, який полягає в оцінці: 
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– комунікативно-стилістичної відповідності нормам наукового стилю: 

адекватності/неадекватності змісту тексту комунікативному наміру автора; 

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

емоційності, експліцитності. 

Для оцінки анотацій визначаємо, окрім означених критеріїв, критерій 

стислості: зміст цього критерію полягає в оцінці умінь компресувати інформацію 

та виділяти головне. 

Для визначення норм оцінювання стилістично унормованого наукового 

писемного мовлення ми спиралися на загальноєвропейські вимоги (відповідно до 

шкали ECTS), на вимоги Програми навчальної дисципліни «Англійська мова за 

фаховим спрямуванням»: 0402 фізико-математичні науки спеціальності 

8.04020301 «Фізика», 8.04020601 «Астрономія», 8.04020302 «Фізика 

конденсованого стану». Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / Розробники 

Г. Т. Ісаєва, М. С. Козолуп, В. З. Петрів // Львівський національний університет 

імені Івана Франка. Кафедра іноземних мов для природничих факультетів. – 

Львів, 2014–2015, на праці науковців, які вивчали проблеми розробки критеріїв та 

норм оцінювання писемного мовлення [15; 28; 53; 60; 74]. На основі цих праць 

нами було визначено чотири рівні володіння стилістично унормованим науковим 

писемним мовленням: високий рівень – володіння 90–100 % навчального 

матеріалу; достатній рівень – володіння 70–89 % навчального матеріалу; середній 

рівень – володіння 50–69 % навчального матеріалу; низький – володіння менше 

ніж 50 % навчального матеріалу. Оцінювання умінь студентів здійснювалося за 

десятибальною шкалою згідно з якою, високий рівень компетентності оцінювався 

9–10 балами (відмінно), достатній рівень – 7–8 балів (добре), середній рівень – 5–

6 балів (задовільно), низький – менше ніж 5 балів (незадовільно). 

За критерієм змістово-смислової адекватності студенти діставали 20 балів. 

Рівень науковості теми та кола проблем, викладених у тексті, і ступінь 

інформативності, доказовості й вірогідності одержаних результатів оцінювалися 

окремо 10-ма балами. 
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Високий рівень студенти демонстрували, якщо тематика та проблематика 

тексту мала наукову актуальність, новизну; завдання дослідження були повністю 

реалізовані, глибоко проаналізовані основні постулати дослідження; наукова 

праця (зокрема стаття та наукові тези) мала високий ступінь інформативності, 

доказовості та вірогідності одержаних результатів; допускалися окремі неточності 

(9 балів) у стилі вираження доказовості. 

Достатній рівень студенти здобували, якщо тематика та проблематика тексту 

мала наукову актуальність, новизну, одне із завдань було частково реалізоване (8 

балів) або взагалі не реалізоване (7 балів), окремі аспекти дослідження проаналізовані 

поверхово; наукова праця (зокрема стаття та наукові тези) мала досить високий 

ступінь інформативності, доказовості та вірогідності одержаних результатів; 

допускалися окремі неточності в стилі вираження доказовості, що не вплинули на 

вірогідність одержаних результатів (8 балів) / які  поставили під сумнів вірогідність 

(але лише окремих) одержаних результатів (7 балів). 

Середній рівень студенти здобували, якщо тематика та проблематика тексту не 

мала особливої наукової цінності та новизни, а була лише теоретичним узагальненням 

напрацьованих раніше ідей; одне завдання (6 балів) або два завдання (5 балів) не 

реалізовані взагалі або розкриті поверхово; в тексті наявна інформація, яка не входила 

в мету й завдання дослідження (5 балів). Ступінь інформативності не високий. Окремі 

факти не обґрунтовані, тому вірогідність кількох висновків під сумнівом (5 балів). 

Низький рівень студенти одержували, якщо тематика та проблематика тексту не 

мала наукової цінності та новизни, а була лише реферуванням наявних наукових 

праць; завдання дослідження розкриті частково або кілька з них не реалізовані взагалі; 

в тексті наявна інформація, яка не входила в мету й завдання дослідження. Ступінь 

інформативності низький. Стиль викладу публіцистичний, факти не обґрунтовані, 

тому вірогідність висновків низька. За означеними характеристиками студенти 

діставали 3–4 бали, але за умови, якщо обсяг статті, анотації та наукових тез становив 

більше ніж половину необхідного обсягу, а 1–2 бали – менше ніж половину. 
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За критерієм композиційно-структурної організованості студенти 

одержували 20 балів: 10 – за зовнішнє оформлення, 10 – за композицію тексту. 

Зовнішнє оформлення 

Високий рівень: наявність усіх компонентів тексту (назва, авторство, 

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

рисунків, формул, шрифтових виділень, посилань, виносок; допускалися 

неточності в шрифтових виділеннях та розташуванні частин тексту (9 балів). 

Достатній рівень: наявність усіх компонентів тексту (назва, авторство, 

анотація, текст статті, бібліографія) з поодинокими помилками (1–2) в 

оформленні бібліографії, розташуванні анотації (7 балів); правильність 

оформлення таблиць, графіків, рисунків, формул, шрифтових виділень, посилань, 

виносок; допускалися неточності (1–2) в шрифтових виділеннях та розташуванні 

частин тексту, в розташуванні та оформленні таблиць, графіків, рисунків, формул 

(8 балів), в оформленні посилань (7 балів). 

Середній рівень: брак одного з компонентів тексту (назва, авторство, 

анотація, бібліографія) (6 балів) з окремими помилками (3–4) в оформленні 

бібліографії, розташуванні анотації (5 балів); 3–4 помилки в оформленні таблиць, 

графіків, рисунків, формул, шрифтових виділень, посилань, виносок. 

Низький рівень: зовнішнє оформлення не відповідає жанрам наукової статті, 

наукових тез й анотації. Розташування композиційних елементів тексту та 

оформлення роботи неправильне. За означеними характеристиками студенти 

діставали 3–4 бали. 1–2 бали – якщо не було більше ніж половина необхідних 

структурних елементів взагалом.  

Композиція тексту 

Високий рівень: наявність усіх структурно-композиційних елементів тексту 

відповідно до жанру (наприклад, для наукової статті: вступ, актуальність, мета, 

завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, основна частина, виклад результатів 

дослідження, висновки, перспективи дослідження), усі компоненти представлені у 
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правильній послідовності, викладені чітко і ґрунтовно, допускається одна лексична чи 

граматична неточність (помилка) у формулюванні (9 балів). 

Достатній рівень: 8 балів: є всі структурно-композиційні елементи тексту 

відповідно до жанру, однак у формулюванні (наприклад, актуальності, мети, 

завдань дослідження тощо) трапляються 2–3 лексичні чи граматичні неточності у 

формулюваннях; 7 балів: брак одного зі структурно-композиційних елементів 

тексту згідно із жанром. 

Середній рівень: 6 балів: брак двох структурно-композиційних елементів 

тексту відповідно до жанру; 5 балів: брак трьох структурно-композиційних 

елементів тексту згідно із жанром. 

Низький рівень: брак чотирьох і більше структурно-композиційних 

елементів тексту згідно із жанром (за кожен пропущений композиційний елемент 

знімався один бал). 

За критерієм лінгвостильової відповідності студенти діставали 30 балів: 10 

балів за відповідність лексичних і фразеологічних одиниць науковому стилю; 10 балів 

за відповідність морфологічних, синтаксичних одиниць науковому стилю; 10 балів за 

текстуально-стилістичну відповідність нормам наукового стилю. Зважаючи на 

великий обсяг наукової статті, подана кількість помилок стосувалася не всього тексту, 

а його частин – у 4000 друкованих знаків (тобто 2-х друкованих сторінок). 

Відповідність лексичних і фразеологічних одиниць науковому стилю. 

Відповідність морфологічних, синтаксичних одиниць науковому стилю 

Високий рівень: 10 балів: усі лексичні, фразеологічні одиниці, мовні кліше, 

морфологічні, синтаксичні одиниці відповідають узусним нормам наукового стилю, 

допускається одна лексична і одна граматична (1/1) невідповідність науковому стилю 

(на 2 друковані сторінки); 9 балів: допускається 2/2 невідповідності.  

Достатній рівень: 8 балів: лексичні, фразеологічні одиниці, мовні кліше, 

морфологічні, синтаксичні одиниці відповідають узусним нормам наукового 

стилю, допускається 3/3 невідповідності; 7 балів: допускається 4–5 / 4–5 

невідповідностей, які загалом не впливають на зміст тексту. 
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Середній рівень: 6 балів: лексичні, фразеологічні одиниці, мовні кліше, 

морфологічні, синтаксичні одиниці відповідають узусним нормам наукового стилю, 

допускається 5–6 / 5–6 невідповідностей; 5 балів: допускається до 7–8 / 7–8 

невідповідностей, які впливають на зміст тексту, змінюють його науковий колорит. 

Низький рівень: наявність понад 9 / 9 невідповідностей, які суттєво змінюються 

стиль тексту: за кожні дві невідповідності знімався 1 бал. 

Текстуально-стилістична відповідність нормам наукового стилю. 

Високий рівень: брак цілісних фрагментів (абзаців), які не відповідають 

нормам наукового стилю; допускається наявність одного фрагмента (абзацу) на 

весь текст із  порушеннями стильових норм (9 балів).  

Достатній рівень: наявність двох фрагментів (абзаців) із порушеннями 

стильових норм (8 балів); наявність 3–4 фрагментів (абзаців) із порушеннями 

стильових норм (7 балів); 

Середній рівень: наявність 5–6 фрагментів (абзаців) із порушеннями 

стильових норм (6 балів); наявність 7–8 фрагментів (абзаців) із порушеннями 

стильових норм (5 балів). 

Низький рівень: наявність дев’ять і більше фрагментів (абзаців) із 

порушеннями стильових норм: за кожні два фрагменти (абзаци) знімався 1 бал.  

За критерієм прагматичної відповідності текстів науковому стилю 

студенти діставали 10 балів. 

Високий рівень: текст статті (тез) викладено логічно, абстраговано, 

об’єктивно, наведена точна інформація, емоційно нейтрально, експліцитно; 9 

балів: за такими характеристиками як абстрагованість, об’єктивність, точність 

(завершеність інформаційних одиниць), достатність ознак, зв’язків, аргументів 

(інформаційні одиниці описані або недостатньо, або надлишково), нейтральна 

емоційність – 1 порушення; за характеристиками логічність, насиченість 

фактичною інформацією (достатньо доказовий матеріал), безпідтекстність, 

обґрунтованість інформаційних одиниць – 0 порушень. 
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  Достатній рівень: 8 балів: за характеристиками абстрагованість, 

об’єктивність, точність (завершеність інформаційних одиниць), достатність ознак, 

зв’язків, аргументів (інформаційні одиниці описані або недостатньо, або 

надлишково), нейтральна емоційність – 2 порушення; за характеристиками 

логічність, насиченість фактичною інформацією (достатньо доказовий матеріал), 

безпідтекстність, обґрунтованість інформаційних одиниць – 1 порушення. 7 балів 

– відповідно: 3 / 2 порушення за вказаними характеристиками. 

Середній рівень: 6 балів – відповідно 4 / 3 порушення, 5 балів – відповідно 

5 / 4 порушень. 

Низький рівень: 6 / 5 і більше порушень за визначеними характеристиками. 

За критерієм стислості тексту анотації студенти діставали 5 балів. 

Високий рівень: 5 балів – студент виписує в анотацію у повному обсязі 

найголовнішу інформацію наукової статті. 

Достатній рівень: 4 бали – студент прописує в анотації більше ніж 3/4 

інформаційних блоків зі свого дослідження. 

Середній рівень: студент прописує в анотації більше ніж половина 

інформаційних блоків зі свого дослідження. 

Низький рівень: студент прописує в анотації менше ніж половина 

інформаційних блоків зі свого дослідження, в анотації наявна інформація, якої 

немає в тексті статті. 

Отже, максимально за написання статті з науковими тезами та анотацією 

студент одержував 85 балів. 

Норми оцінювання за критеріями змістово-смислової адекватності, 

композиційно-структурної організованості, лінгвостильової відповідності (лише 

текстуально-стилістичної відповідності), прагматичної відповідності в наведеній 

редакції релевантні для оцінки статті обсягом не менше ніж 7 сторінок, наукових тез – 

не менше ніж дві сторінки (14 кегль, 1,5 інтервала), за статтю обсягом 5–6 сторінок і 

тез на 1–1,5 сторінок норми оцінювання підвищувалися удвічі.  Стаття обсягом менше 

ніж 4 сторінки та тези обсягом менше ніж 1 сторінка не зараховувалися. 
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3.2. Реалізація експериментального навчання та інтерпретація його 

результатів  

Складовою багатьох педагогічних досліджень є педагогічний експеримент. 

Він проводиться тоді, коли висунуту дослідником гіпотезу педагогічного 

дослідження не вдається довести теоретично [151, c. 84–90]. 

Гіпотеза, мета і загальний план експериментальної роботи 

Експериментальна робота була присвячена перевірці ефективності 

авторської методики навчання стилістичної унормованості наукового писемного 

англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури.  

Розроблення гіпотези експерименту 

Побудувати прогностичну спрямованість дослідження допомагає гіпотеза, 

яка є важливим елементом руху пізнання до нових відкриттів. Вона виникає на 

основі відомих знань, але виходить за їх межі. Гіпотеза формулює нове 

твердження, істинність якого досі не була доведена. Гіпотеза з’являється 

одночасно з провідною ідеєю дослідження і нею визначається [152, c. 147–149]. 

Формулювання гіпотези проходить у три етапи: 1) виникнення гіпотези на основі 

даних науки, 2) формулювання окремих припущень, вибір найімовірнішого з цих 

припущень, формулювання висновків з цього припущення, 3) порівняння 

одержаних висновків із результатами експерименту [25, с. 38–39]. 

Аналіз теоретичних праць з методики викладання іноземних мов, педагогіки, 

психології, психолінгвістики, аналіз підручників, навчальних посібників, робочих та 

типових програм з англійської мови для студентів магістратури природничих 

спеціальностей, педагогічні спостереження за процесом навчання студентів 

магістратури, а також результати моніторингу якості мовленнєвої компетентності в 

науковому писемному мовленні дали підставу нам висунути гіпотезу, яка ґрунтується 

на припущенні, що ефективне формування стилістично унормованого наукового 

писемного мовлення майбутніх фізиків-магістрантів відбуватиметься ефективно, 

якщо цей процес здійснюватиметься у чотири етапи: 1) орієнтаційному, 2) 
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дотекстовому, 3) текстово-трансформаційному, 4) текстово-проектному, які 

реалізуються за допомогою комплексів спеціально розроблених вправ та завдань. 

В експерименті взяли участь 70 студентів (дві експериментальні групи: 

ЕГ1 - 18 осіб, ЕГ 2 – 20 осіб, та дві контрольні групи: КГ1 – 16 осіб, КГ 2 – 16 

осіб) магістратури Львівського національного університету імені Івана Франка, 

які навчалися за напрямом підготовки 0402 фізико-математичні науки 

спеціальності 8.04020301 «Фізика», 8.04020601 «Астрономія», 8.04020302 

«Фізика конденсованого стану». Через недостатню кількість студентів, 

необхідних для горизонтально-вертикального експерименту, відбір контрольних й 

експериментальних груп здійснювався так: контрольні групи становили студенти, 

які вивчали англійську мову три семестри (перевірявся їхній результат на 

завершальному етапі навчання мови); до експериментальних груп входили 

студенти, які почали вивчати англійську мову у ІІ семестрі.  

Експериментальне навчання проходило в І – ІІ семестрах 2014–2015 н. р. 

(ІІІ–ІV семестри магістратури). 

Характер експерименту – природний, вертикальний, відкритий. 

Мета експерименту: перевірити ефективність авторської методики 

навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського 

мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури у чотири етапи з 

використанням  комплексів спеціально розроблених вправ та завдань. 

Завдання експерименту:  

1) провести передекспериментальний зріз для встановлення вихідного рівня 

сформованості стилістично унормованого наукового писемного англійського 

мовлення у студентів ЕГ, а також підсумкового рівня сформованості стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення у студентів КГ; 

2) підготувати експериментальні матеріали, спланувати структуру та організацію 

експерименту; 3) провести експериментальне навчання, упровадити в навчальний 

процес авторську методику; 4) провести післяекспериментальний зріз для виявлення 

підсумкового рівня сформованості стилістично унормованого наукового писемного 
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англійського мовлення у студентів ЕГ; 5) проаналізувати результати 

післяекспериментального зрізу, порівняти результати, які продумонстрували студенти 

контрольних та експериментальних груп передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів, використовуючи математичні методи, здійснити 

опрацювання даних результатів, довести ефективність авторської методики. 

Об’єкт експериментального дослідження: вміння майбутніх фізиків в 

умовах магістратури продукувати стилістично унормоване наукове писемне 

англійське мовлення. 

У процесі експериментальної роботи перевірявся рівень сформованості 

таких умінь: 

- продукувати письмові тексти, які за змістом, тематикою, проблематикою,  

за ознаками інформативності, доказовості та вірогідності одержаних результатів 

відповідають науковому стилю мовлення; 

- зовнішньо оформлювати наукові письмові тексти відповідно до заданого 

жанру (наукової статті, наукових тез, анотації): назва, авторство, анотація, текст 

статті, бібліографія); правильність оформлення таблиць, графіків, рисунків, 

формул, шрифтових виділень, посилань, виносок; 

- продукувати наукові письмові тексти з дотриманням усіх необхідних для 

заданого жанру структурно-композиційних елементів (вступ, актуальність, мета, 

завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, виклад результатів дослідження, 

висновки, перспективи дослідження тощо); 

- вживати у наукових письмових текстах лексичні, фразеологічні, 

морфологічні, синтаксичні одиниці, які відповідають нормам наукового стилю; 

- уміння продукувати наукові письмові тексти без фрагментарних порушень 

норм наукового стилю (брак фрагментів тексту, які належать до іншого стилю); 

- уміння продукувати наукові письмові тексти, для яких характерні ознаки 

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

експліцитності; 
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- уміння добирати найбільш адекватні і найбільш оптимальні для певної 

мовної спільноти, групи (наприклад, науковців) засоби і способи досягнення 

комунікативних цілей та реалізації комунікативних стратегій; 

- уміння компресувати інформацію, виділяти головне (під час написання 

анотацій). 

Експериментальні матеріали: 1) спеціально дібрані наукові тексти для 

читання й аналізу; 2) комплекси вправ і завдань для формування навичок та вмінь 

стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення; 3) 

комплекси завдань та інструкцій до реалізації проектної методики; 4) теоретичний 

матеріал з основ стилістики наукового писемного мовлення.  

Неварійовані умови експерименту: незмінний склад студентів у 

навчальних групах; теоретичний матеріал основ стилістики наукового писемного 

мовлення та методи його презентації (тематична лекція); комплекс вправ та 

етапність у формуванні компетентності у стилістично унормованому науковому 

писемному мовленні; однакова кількість годин на навчання англійської мови 

загалом та стилістично унормованого наукового писемного мовлення, зокрема, в 

усіх групах; тексти для навчання (на орієнтаційному етапі); об’єкти контролю і 

критерії їх оцінки; приблизно однаковий вихідний рівень вмінь студентів у 

продукуванні стилістично унормованого наукового писемного мовлення. 

Варійована умова експерименту: інтегроване / диференційоване 

виконання вправ на орієнтаційному та дотекстовому етапах. На орієнтаційному 

етапі студенти ЕГ1 здійснювали аналіз одного наукового тексту на предмет 

встановлення одразу всіх стильових характеристик; аналіз двох чи трьох жанрів 

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

зіставлення жанрово-стильових характеристик; на дотекстовому етапі студенти 

ЕГ1 виконували лексичні й граматичні вправи комплексно. 

В експериментальних групах навчальний процес було організовано відповідно 

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

спрямуванням» для студентів І–ІІ курсу ОКР «Магістр» (напрям підготовки 
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8.04020301 «Фізика», 8.04020302 «Фізика конденсованого стану», 8.04020601 

«Астрономія») фізичного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Тривалість експериментального навчання становила165 год. (40 

аудиторних (з яких 13 год. консультацій і 27 год. практичних) і 125 позааудиторних). 

В експериментальному навчанні взяли участь 38 студентів (дві 

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

Методичний експеримент проходив у три етапи: 1) передекспериментальний 

зріз; 2) експериментальне навчання; 3) післяекспериментальний зріз. 

Структуру методичного експерименту подано в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Структура методичного експерименту 

№ Етапи 

експеримента-

льного 

дослідження 

Час 

прове-

дення 

Кількість 

позаауд. 

год. на 

одну 

групу 

Кіль-

кість 

груп 

Завдання етапів 

1 Передекспе-

риментальний 

зріз 

15–22. 05. 

2014 

(КГ). 

 

01–09.09. 

2014 (ЕГ) 

7 

 

 

2 Встановлення підсумкового 

рівня сформованості 

стилістично унормованого 

наукового писемного мовлення 

у студентів КГ, та вихідного 

рівня сформованості 

стилістично унормованого 

наукового писемного мовлення 

у студентів ЕГ 

2

. 

Експеримен- 

тальне  

навчання 

10.09. 

2014–

14.05. 

2015   

 

 

165 (40 

ауд. / 125 

позаауд.) 

2 Упровадження авторської 

методики навчання стилістично 

унормованого наукового 

писемного мовлення у 

студентів магістратури 

спеціальностей «Фізика», 

«Астрономія», «Фізика 

конденсованого стану» 

3

. 

Післяекспери-

ментальний  

зріз 

15.05–

25.05. 

2015 

 

7 2 Виявлення підсумкового рівня 

сформованості стилістично 

унормованого наукового 

писемного мовлення 
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Передекспериментальний зріз 

Передекспериментальний зріз проводився серед студентів магістратури 

спеціальностей «Фізика», «Астрономія», «Фізика конденсованого стану», які 

вивчали англійську мову впродовж двох років і які увійшли до контрольних груп 

(КГ), а також серед студентів магістратури тієї самої спеціальності на початку 

вивчення англійської мови в ІІІ семестрі (ЕГ – експериментальні групи).  

У процесі передекспериментального зрізу було встановлено підсумковий 

рівень сформованості стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення у студентів КГ, які не навчалися за авторською 

методикою, а також виявлено низку хиб в уміннях студентів, які варто було 

усунути. 

Оскільки передекспериментальний зріз у КГ проводився з 15–22.05.2014, 

коли магістерські роботи були на завершальній стадії, студентам було 

запропоновано завдання – написати наукову статтю, наукові тези (до неї) та 

анотацію (до неї) за матеріалами магістерської роботи. 

Інтерпретація результатів студентів КГ (результати див. ДОДАТОК А). 

Середній коефіцієнт навченості в КГ становив 0,73. Отже, студенти загалом 

виявили достатній рівень стилістично унормованого наукового писемного 

англійського мовлення. Результати, одержані у кожній КГ, подано в таблиці 3.2.  

Таблиця 3.2 

Результати передекспериментального зрізу в КГ 

КГ ВР ДР СР НР 

КГ1 25 % 37,5 % 31,25 % 6,25 % 

КГ2 31,25 % 37,5 % 25 % 6,25 % 

 

Наведемо результати передекспериментального зрізу за кожним критерієм 

(таблиця 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Результати передекспериментального зрізу в КГ за кожним критерієм 

Критерій ВР ДР СР НР СКН 

Змістово-смислової 

адекватності 

28,125 % 34,375 % 31,25 % 6,25 % 0,72 

Композиційно-структурної 

організованості 

25 % 34,375 % 31,25 % 9,375 % 0,72 

Лінгвостильової відповідності 21,875 % 40,625 % 28,125 % 9,375 % 0,72 

Прагматичної відповідності 28,125 % 40,625 % 25 % 6,25 % 0,71 

Стислості  31,25 % 34,375 % 28,125 % 6,25 % 0,78 

Схарактеризуємо результати передекспериментального зрізу студентів 

контрольних груп (зміст наукових статей перевірявся експериментатором та 

фахівцем із фізики). 

За критерієм змістово-смислової адекватності студенти виявили високий 

рівень науковості предметного боку досліджень: у статтях та наукових тезах 

досліджувалися актуальні та важливі проблеми фізики, роботи вирізнялися 

науковою новизною, теоретичною та практичною значущістю, мали високий 

ступінь інформативності та вірогідності результатів. 

Серед хиб за цим критерієм варто відзначити такі: 

–  формулювання тем наукових статей та тез у близько 50 % студентів мали 

стилістичні порушення: з елементами розмовного або публіцистичного стилю; 

– типовою помилкою було порушення доказовості, яке зазвичай було 

викликане браком мовленнєвих засобів. 

За критерієм композиційно-структурної організованості студенти виявили 

достатній рівень: у роботах переважної більшості студентів були наявні вступ, 

актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, виклад 

результатів дослідження, висновки, перспективи дослідження (близько 1/3 

студентів пропускали лише один–два структурні компоненти, лише у 10 % 
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студентів були опущені три–п’ять компонентів); у більшості студентів наявні всі 

компоненти тексту (назва, авторство, анотація, текст статті, бібліографія). 

Серед хиб за цим критерієм варто відзначити такі: 

–  невідповідність літератури стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; 

–  неправильне розташування та оформлення таблиць, графіків, рисунків, 

формул, шрифтових виділень, посилань, виносок; 

–  брак окремих структурно-композиційних елементів у тексті: найбільш 

типовою помилкою було нерозмежування мети й завдань дослідження: більшість 

студентів писали лише про мету, не подавши перспектив дослідження;  

–  окремі структурні компоненти тексту не мали належного мовного 

оформлення: студенти іноді не виділяли таких компонентів статті, як аналіз 

останніх досліджень, мета та завдання дослідження, висновки. 

За критерієм лінгвостильової відповідності студенти виявили достатній рівень, 

продемонструвавши досить хороший рівень знань з наукової лексики та термінології, 

а також навичок використання її в науковому писемному мовленні; близько 50 % 

студентів володіють на достатньому рівні синтаксисом наукового стилю; у близько 

30 % студентів тексти не мають порушень текстуально-стилістичних норм. 

Типові помилки: 

–  трапляються деякі невідповідності стильовим нормам під час вживання 

наукової лексики; 

–  відчутний інтерферуючий вплив рідної мови: студенти часто вживали 

кальки з української мови, особливо у вторинній номінації; 

–  близько 40 % студентів виявили середній або низький рівень у вживанні 

стилістично унормованих фразеологічних одиниць та мовних кліше; 

– більшість студентів не володіє загальноприйнятими скороченнями та 

абревіатурами; 

–  обмежене вживання пасивних конструкцій для емфатичного виділення 

важливих моментів повідомлення інформації в наукових текстах; 
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–  застосування підрядних речень замість конструкцій by + Gerund (+ Noun), by 

+ Noun (+ of Noun), прикметників у постпозиції; препозитивних означальних груп; 

–  застосування особових речень замість речень з займенниками one / it / 

they та конструкцій there is / there are  у функції підмета, які за значенням 

відповідають безособовим реченням; 

–  наявність окремих фрагментів (абзаців), стиль яких не відповідає нормам 

наукового: замість об’єктивного, логічного викладу інформації, формату наукової 

дискусії магістранти часто викладають власні думки, які не підтверджені 

науковими фактами; 

– наявність окремих фрагментів (абзаців), які містять загальнорозмовну 

лексику, емотивно-оцінну інформацію, що є ознаками розмовного та 

публіцистичного стилів. 

За критерієм прагматичної відповідності студенти виявили достатній рівень: 

приблизно половина статей з певними редакторськими правками можна 

рекомендувати до друку. У текстах статей і наукових доповідей студенти переконливо 

доносять до наукової спільноти результати своїх наукових пошуків. Близько 2/3 їхніх 

робіт притаманний високий або достатній рівень таких характеристик, як 

абстрагованість, об’єктивність, точність, достатність ознак, зв’язків, аргументів, 

нейтральна емоційність, логічність, насиченість фактичною інформацією, 

безпідтекстність, обґрунтованість інформаційних одиниць. 

Типові помилки:  

–  близько 1/3 студентів бракує мовних засобів для донесення своїх 

наукових досліджень до наукової спільноти; 

–  близько 1/3 студентів не вистачає мовних засобів для передання таких 

характеристик, як абстрагованість, об’єктивність, точність, достатність ознак, 

зв’язків, аргументів, нейтральна емоційність, логічність, насиченість фактичною 

інформацією (достатньо доказовий матеріал), безпідтекстність, обґрунтованість 

інформаційних одиниць; 
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– через брак мовних засобів окремі інформаційні одиниці описані або 

недостатньо, або надлишково, незавершено, нелогічно (не розкрито причинно-

наслідкових зв’язків між описуваними фактами). 

За критерієм стислості студенти виявили достатній рівень: 2/3 студентів 

склали анотації, які повно (але без зайвої інформації)  відображають  зміст 

наукових статей, виділяють головну інформацію. 

Типові помилки: 

–  брак або стильова невідповідність мовних засобів написанню анотації; 

–  надлишок мовних засобів у тексті анотації, які не відповідають нормам 

наукового стилю.  

Отже, в роботах студентів зауважено значні порушення стилістичної 

унормованості, яка негативно впливає на якість оформлення результатів їхніх 

наукових досліджень. На ці проблеми було зроблено особливий акцент у процесі 

експериментального навчання. 

Серед студентів нами було проведено опитування: «Хто має публікації у 

закордонних виданнях?» З 32 осіб публікації у закордонних виданнях мали шість 

осіб (18,75 %), і ці студенти виявили високий рівень. Отже, в аудиторних умовах 

високий рівень здобули лише три особи (9,375 %).  

У процесі передекспериментального зрізу було встановлено вихідний рівень 

сформованості стилістично унормованого наукового писемного мовлення у 

студентів ЕГ (початок ІІІ семестру магістратури), які не навчалися за авторською 

методикою. 

Оскільки передекспериментальний зріз у ЕГ проводився під час навчання в 

магістратурі, студентам було запропоновано написати наукову статтю, наукові 

тези (до неї) та анотацію (до неї) за матеріалами бакалаврської роботи. 

Інтерпретація результатів студентів ЕГ 

Середній коефіцієнт навченості в ЕГ склав 0,63. Отже, студенти виявили 

загалом середній рівень стилістично унормованого наукового писемного 

мовлення. Результати, одержані у кожній ЕГ, подано в таблиці 3.4.  
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Таблиця 3.4 

Результати передекспериментального зрізу в ЕГ 

ЕГ ВР ДР СР НР 

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

ЕГ2 15 % 30 % 30 % 25 % 

Наведемо результати передекспериментального зрізу за кожним критерієм 

(таблиця 3.5). 

Таблиця 3.5 

Результати передекспериментального зрізу в ЕГ за кожним критерієм 

Критерій ВР ДР СР НР СКН 

Змістово-смислової 

адекватності 

23,684 % 36,843 % 23,684 % 15,789 % 0,7 

Композиційно-структурної 

організованості 

10,53 % 42,1 1% 31,58 % 15,78 % 0,61 

Лінгвостильової 

відповідності 

13,16 % 23,68 % 42,10 % 21,06 % 0,59 

Прагматичної відповідності 18,42 % 26,33 % 31,58 % 23,68 % 0,61 

Стислості  13,16 % 42,10 % 21,06 % 23,68 % 0,67 

Охарактеризуємо результати передекспериментального зрізу студентів 

експериментальних груп (зміст наукових статей перевірявся експериментатором 

та фахівцем із фізики). 

За критерієм змістово-смислової адекватності студенти виявили найкращі 

результати: у статтях та наукових тезах відображено дослідження, виконані у 

форматі бакалаврської роботи, які відзначалися своєю актуальністю, однак 1/3 

робіт не мали наукової новизни, теоретичного та практичного значення; лише 1/4 

робіт вирізнялися високим ступенем інформативності та вірогідності результатів. 

Загальний науковий рівень висвітлених у статтях проблем виявився достатнім або 

високим майже у 2/3 студентів. 

Серед хиб за цим критерієм варто відзначити такі: 
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– формулювання тем наукових статей та тез у більше ніж половини 

студентів не відповідало нормам наукового стилю; 

–  порушення доказовості, викликане як невмінням складати письмові 

тексти в жанрі статті та наукових тез, так і браком мовленнєвих засобів; 

– часте змішання ознак різних жанрів у текстах (зокрема проникнення 

елементів статті в тези і навпаки). 

За критерієм композиційно-структурної організованості студенти виявили 

середній рівень: лише 10 % студентів використали усі необхідні для жанрів статті 

та наукових тез композиційно-структурні компоненти – вступ, актуальність, мету, 

завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, виклад результатів дослідження, 

висновки, перспективи дослідження.  

Характерними помилками є такі: близько 40 % студентів пропускали 1–2 

компоненти, особливо аморфним вдавався вступ: студенти не могли обґрунтувати 

актуальність дослідження, їм бракувало знань зробити критичний аналіз 

попередніх праць; впадала у вічі неупорядкованість оформлення таблиць, 

графіків, рисунків, формул, шрифтових виділень, посилань, виносок; 

невідповідність літератури стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; відчувався істотний 

брак мовних засобів для виділення структурних компонентів текстів (зокрема 

актуальності, мети й завдань дослідження, висновків, висловлення авторської 

позиції щодо результатів дослідження). 

 За критерієм лінгвостильової відповідності студенти виявили середній 

рівень: магістранти загалом володіють загальнонауковою та термінологічною 

лексикою, а також навичками використання її в науковому писемному мовленні; 

приблизно у 30 % студентів спостережено високий або достатній рівень володіння 

мовними кліше, які застосовуються у науковому стилі, а у близько 35 % студентів 

– високий або достатній рівень знань у царині синтаксису наукового стилю. Лише 

в 10 % студентів тексти наукової статті та тез не мають текстуально-стилістичних 

порушень. 

Типові помилки: 
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– трапляються окремі невідповідності стильовим нормам під час використання 

наукової лексики, зокрема багатозначних термінів та синонімічних терміноелементів; 

– часте вживання кальок термінів з української мови, особливо у вторинній 

номінації; 

– використання вільних словосполучень замість кліше та фразеологізмів, 

властивих науковому стилю; брак фразеологічних засобів наукового мовлення; 

– не володіння загальноприйнятими скороченнями та абревіатурами; 

– обмежене застосування пасивних конструкцій, конструкцій by + Gerund (+ 

Noun), by + Noun (+ of Noun), прикметників у постпозиції; препозитивних 

означальних груп; особових речень замість речень із займенниками one / it / they та 

конструкцій there is / there are у функції підмета, які за значенням відповідають 

безособовим реченням; заміна їх конструкціями, властивими розмовному стилю; 

– майже у 40 % студентів більша частина тексту за лінгвальними 

параметрами не відповідає нормам наукового стилю, а в 20 % – загалом текст не 

науковий: немає об’єктивності й абстрагованості у викладенні інформації, наявна 

авторська позиція, яка не підкріплена науковими фактами, немає формату 

наукової дискусії, часто трапляється компіляція. 

За критерієм прагматичної відповідності студенти виявили середній рівень: 

близько 15  % статей з певними редакторськими правками можна рекомендувати 

до друку. Більша частина статей та наукових тез не здатні переконливо донести до 

наукової спільноти результати своїх наукових пошуків. Понад 1/2  робіт 

характеризуються низьким або середнім рівнем таких характеристик, як 

абстрагованість, об’єктивність, точність, достатність ознак, зв’язків, аргументів, 

нейтральна емоційність, логічність, насиченість фактичною інформацією, 

безпідтекстність, обґрунтованість інформаційних одиниць. 

Типові помилки:  

– бракує мовних засобів для донесення своїх наукових досліджень до 

наукової спільноти; для передання таких характеристик, як абстрагованість, 

об’єктивність, точність, достатність ознак, зв’язків, аргументів, нейтральна 
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емоційність, логічність, насиченість фактичною інформацією (достатньо 

доказовий матеріал), безпідтекстність, обґрунтованість інформаційних одиниць; 

– бракує мовних засобів для опису, обґрунтування, доведення, оформлення 

інформаційних блоків; 

– у статтях 40 % студентів трапляються цілі абзаци, зміст яких не підлягає 

розумінню; 

– часто немає логіки викладу, причинно-наслідкових зв’язків між 

описуваними фактами, втрачається зв’язність частин тексту; 

– часто надлишково вживаються мовні засоби, що характеризує здебільшого 

науковий стиль. 

За критерієм стислості студенти виявили середній рівень: лише 13 % 

студентів склали анотації, які повно (але без зайвої інформації)  відображають  

зміст наукових статей, виділяють головну інформацію. 

Типові помилки: 

– брак або стильова невідповідність мовних засобів для написання анотації; 

– надлишок мовних засобів у тексті анотації, які не відповідають нормам 

наукового стилю;  

– невміння виділяти головне і другорядне в науковій статті; 

– логічна незв’язність тез, що виносяться в анотацію. 

Отже, аналіз робіт студентів ЕГ показав, що лише 13 % студентів (п’ять 

осіб) володіють на високому рівні уміннями написання наукових статей, анотацій 

та наукових тез (усі п’ять студентів мають досвід публікування в зарубіжних 

виданнях). Ці статті можна рекомендувати до друку. Праці 87 % студентів, які не 

володіють цими уміннями на належному рівні, не можна рекомендувати до друку. 

Дев’ять студентів (23 %) взагалі не мають системного уявлення про норми 

наукового стилю. У 30 % студентів середній рівень означених умінь. 

Під час передекспериментального зрізу було визначено типові помилки, на 

які варто зробити особливий акцент у процесі експериментального навчання. 
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Експериментальне навчання здійснювалося на основі розробленого 

навчального матеріалу дисертанткою, представленого у навчально-методичних 

вказівках «Write it up. Sciences», а також на основі вправ і завдань, поданих у 

параграфі 2.3, відібраного лексичного, граматичного і текстового матеріалу.  

В експериментальних групах навчальний процес було організовано 

відповідно до вимог навчальної та робочої програм з англійської мови для 

студентів I – ІІ курсу магістратури спеціальності 8.04020301 «Фізика», 8.04020601 

«Астрономія», 8.04020302 «Фізика конденсованого стану» Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Тривалість експериментального 

навчання становила 165 годин (40 аудиторних (з яких 13 годин консультацій і 27 

годин практичних) 125 позааудиторних). 

В експериментальному навчанні взяли участь 38 студентів (дві 

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

Основні завдання експериментального навчання такі: 

– впровадити авторську методику навчання стилістичної унормованості 

наукового писемного англійського мовлення в реальні умови навчання 

англійської мови майбутніх фізиків в умовах магістратури; 

– визначити ступінь ефективності авторської методики навчання 

стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків;  

– встановити позитивні та можливі негативні боки авторської методики 

навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення.  

Експериментальне навчання в експериментальних групах здійснювалося за 

моделлю, розробленою нами у параграфі 2.4. 

Подаємо порівняльну таблицю особливостей організації навчання 

наукового писемного мовлення в ЕГ та КГ (таблиця 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Порівняльна таблиця особливостей організації навчання наукового писемного 

мовлення в ЕГ та КГ 

 КГ ЕГ 

Дотекстовий етап передував орієнтаційному етапу + – 

Орієнтаційний етап передував дотекстовому етапу – + 

Проведення аналізу структурно-композиційних особливостей 

наукової статті, наукових тез, анотацій 

+ + 

Здійснення аналізу способів досягнення основних характеристик 

наукового тексту – логічності викладу; інформативності тексту, 

аргументованості, наявності формату наукової дискусії, способів та 

ситуацій уведення інтертекстуального матеріалу, достатності 

інформації, нейтральної емоційності тексту, абстрагованості та 

об’єктивності викладу інформації 

– + 

Проведення аналізу особливостей і засобів ланцюгового та 

паралельного типів зв’язку між реченнями і частинами тексту 

+ + 

Проведення аналізу текстів, які мають відхилення від норм 

наукового стилю, зокрема від структурно-композиційних норм, 

мають змістові лакуни, відхилення від генеральної лінії сюжету 

наукової статті (тез), різні інформаційні блоки, які не стосуються 

мети та завдань дослідження 

– + 

Аналіз лексичних та граматичних засобів наукових текстів + + 

Порівняння наукових текстів із науково-популярними – + 

Аналіз структурно-композиційних та лінгвостилістичних 

особливостей власне-наукових та історико-наукових оглядових 

статей, описових та реферативних анотацій, наукових тез трьох 

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

методика роботи» 

– + 
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Таблиця 3.6 (продовження) 

Виконання некомунікативних лексичних вправ + + 

Виконання некомунікативних граматичних вправ + + 

Виконання вправ на вживання виразів, у різних композиційних 

елементах наукового тексту 

+ + 

Виконання трансформаційних та коректурних мовних вправ на 

моделювання речень, які за лексичними та граматичними ознаками 

відповідають нормам наукового стилю 

– + 

Виконання трансформаційних комунікативно-стилістичних вправ на 

досягнення логічності викладу, аргументованості, наявності формату 

наукової дискусії, нейтральної емоційності тексту, абстрагованості та 

об’єктивності викладу інформації, на використання способів та 

ситуацій уведення інтертекстуального матеріалу 

– + 

Виконання вправ на вживання анафоро-антецедентних засобів 

зв’язку, речень-скрепів, слів, що слугують для вираження пояснення, 

конкретизації, аргументації тощо 

– + 

Виконання трансформаційних текстуально-стилістичних вправ на 

переформатування фрагментів тексту, які належать до іншого стилю, 

зокрема науково-популярного, в наукові 

– + 

Написання наукової статті, наукових тез та анотації з використанням 

методу проектів 

– + 

Післяекспериментальний зріз проводився в експериментальних групах після 

завершення експериментального навчання (результати див. ДОДАТОК А). Студенти 

одержали завдання – за матеріалами магістерської роботи написати наукову статтю з 

анотацією та скласти до неї тези. Зміст наукових статей перевіряли експериментатор 

та фахівець з фізики). 
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У процесі післяекспериментального зрізу було встановлено підсумковий рівень 

сформованості стилістично унормованого наукового писемного мовлення у 

студентів ЕГ, які навчалися за авторською методикою. 

Інтерпретація результатів післяекспериментального зрізу студентів ЕГ 

Середній коефіцієнт навченості (далі – СКН) в ЕГ1 становив 0,79, в ЕГ2 – 0,87. 

СКН по двох групах – 0,83. Приріст СКН становив 0,1. Отже, студенти виявили 

загалом достатній рівень стилістично унормованого наукового писемного мовлення. 

Результати, одержані у кожній ЕГ, подано в таблиці 3.7.  

Таблиця 3.7 

Результати передекспериментального зрізу в КГ 

КГ ВР ДР СР НР 

ЕГ1 38,9 % 38,9 % 11,1 %  11,1 % 

КГ2 50 % 35 %  15 % немає 

Наведемо результати передекспериментального зрізу за кожним критерієм 

(таблиця 3.8). 

Таблиця 3.8 

Результати післяекспериментального зрізу в ЕГ за кожним критерієм 

Критерій ВР ДР СР НР СКН 

ЕГ1 

СКН 

ЕГ2 

Змістово-смислової 

адекватності 

47,37 % 36,84 % 10,53 % 5,26 % 0,78 0,87 

Композиційно-структурної 

організованості 

52,64 % 36,84 % 5,26 % 5,26 % 0,77 0,88 

Лінгвостильової 

відповідності 

50 % 36,84 % 10,53 % 2,63 % 0,79 0,86 

Прагматичної 

відповідності 

50 % 36,84 % 10,53 % 2,63 % 0,79 0,87 

Стислості  44,74 % 42,1 % 13,16 % немає 0,86 0,87 
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Проведемо математичну обробку результатів передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів студентів експериментальних і контрольних груп. За 

допомогою U-критерія Манна-Уітні [154, с. 224–245] визначимо: закономірними чи 

випадковими є відмінності в результатах умінь студентів, одержаних під час 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів (див. ДОДАТОК Б). 

Емпіричне значення критерію U відображає те, наскільки велика зона збігу між 

рядами. Тому, чим менше Uемпір., тим більше вірогідно, що відмінність достовірна. Для 

зіставлення з критичним значенням добирається менша величина U. Достовірні 

відмінності можна констатувати, якщо Uемпір. ≤ Uкр. 0,05 [154, c. 53–55].   

Для обробки даних треба виділити гіпотези: Н0 та Н1. Гіпотеза Н0 приймається, 

якщо Uемпір.>Uкр. 0,05.  Гіпотеза Н1 приймається, якщо Uемпір.≤Uкр. 0,05.   

Н0  – рівень ознаки у вибірці 1 не нижчий за рівень ознаки у вибірці 2. 

Н1 – рівень ознаки у вибірці 1 нижчий за рівень ознаки у вибірці 2. 

І. Порівняємо результати, які продемонстрували студенти ЕГ1 до 

експерименту та після експерименту. 

Вибірку 1 становлять результати, які продемонстрували студенти ЕГ1, одержані 

під час передекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 становлять результати, які продемонстрували студенти ЕГ1, одержані 

під час післяекспериментального зрізу. 

Значення Uемпір. визначається за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx  (nx + 1)) 

 – Tx  , 
2 

де n1 – кількість експериментованих у вибірці 1; n2 – кількість 

експериментованих у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – кількість 

експериментованих у вибірці із більшою сумою рангів [154, c. 53–55]. 

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 – 416,5 бали, вибірці 2 – 

249,5 бали. Обчислимо Uемпір. : 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
(nx · (nx + 1)) 

– Tx  , 
2 
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де n1 = 18; n2 = 18; Tx = 416,5, Tx =  249,5; nx = 18, nx = 18. 

 Uемпір. = (18 ·18) + (18·(18 + 1)) : 2 – 416,5 = 78,5. 

 Uемпір. = (18 ·18) + (18·(18 + 1)) : 2 – 249,5 = 245,5. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 78,5. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
109 (p  0,05) 

88 (p  0,01) 

 

  Uемпір. 78,5   U0,01 88     U0,05 109   

Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Тож рівень вмінь 

у вибірці 1 (виявлених під час предекспериментального зрізу) нижчий за рівень умінь 

у вибірці 2 (виявлених під час післяекспериментального зрізу).   

ІІ. Порівняємо результати, які продемонстрували студенти ЕГ2 до 

експерименту та після експерименту. 

Вибірку 1 становлять результати, які продемонстрували студенти  ЕГ2, 

одержані під час передекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 становлять результати, які продемонстрували студенти ЕГ2, 

одержані під час післяекспериментального зрізу. 

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 – 559 балів, у вибірці 2 – 

261 бал. Обчислимо Uемпір. : 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx  , 
2 

де n1 = 20; n2 = 20; Tx = 559, Tx =  261; nx = 20, nx = 20. 

  Uемпір. = (20 · 20) + (20·(20 + 1)) : 2 – 559 = 51. 

  Uемпір. = (20 · 20) + (20·(20 + 1)) : 2 – 261 = 349. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 51. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  138 (p  0,05) 
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114 (p  0,01) 

 

  Uемпір. 51          U0,01 114     U0,05 138           

Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Тож рівень 

вмінь у вибірці 1 (виявлених під час передекспериментального зрізу) нижчий за 

рівень умінь у вибірці 2 (виявлених під час післяекспериментального зрізу).   

ІІІ. Порівняємо результати, які продемонстрували студенти  ЕГ1 та ЕГ2 

(які навчалися за двома різними варіантами авторської методики), одержані 

під час післяекспериментального зрізу. 

Вибірку 1 становлять результати, які продемонстрували студенти  ЕГ1, 

одержані під час післяекспериментального зрізу. 

Вибірку 2 становлять результати, які продемонстрували студенти ЕГ2, 

одержані під час післяекспериментального зрізу. 

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 – 454 бали, вибірці 2 – 

287 балів. Обчислимо Uемпір. : 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx ·(nx + 1)) 

– Tx , 
2 

де n1 = 20; n2 = 18; Tx = 454, Tx =  287; nx = 20, nx = 18. 

  Uемпір. = (20 · 18) + (20·(20 + 1)) : 2 – 454 = 116. 

  Uемпір. = (20 · 18) + (18·(18 + 1)) : 2 – 287 = 244. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 116. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. = 
123 (p  0,05) 

100 (p  0,01) 

 

   U0,01 100 Uемпір. 116    U0,05 123          

Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Тож рівень вмінь 

студентів у вибірці 1 (ЕГ1) нижчий за рівень умінь студентів у вибірці 2 (ЕГ2).   
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ІV. Порівняємо результати, які продемонстрували студенти КГ (які не 

навчалися за авторською методикою дисертантки) та ЕГ (які навчалися за 

авторською методикою дисертантки), одержані під час 

післяекспериментального зрізу. 

Об’єднану вибірку 1 становлять результати, які продемонстрували студенти 

КГ1 та КГ, одержані під час передекспериментального зрізу. 

Об’єднану вибірку 2 становлять результати, які продемонстрували студенти 

ЕГ1 та ЕГ2, одержані під час післяекспериментального зрізу. 

Підрахуємо рангові суми за вибірками. У вибірці 1 – 1605,5 бала, вибірці 2 – 

879,5 бала. Обчислимо Uемпір. : 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx  , 
2 

Де n1 = 38; n2 = 32; Tx = 1605,5, Tx =  879,5; nx = 38, nx = 32. 

  Uемпір. = (38 · 32) + (38·(38 + 1)) : 2 – 1605,5  = 351,5. 

  Uемпір. = (38 · 32) + (32·(32 + 1)) : 2 – 879,5 = 864,5. 

Таким чином, для вибірки із більшою сумою рангів Uемпір = 351. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
467 (p  0,05) 

410 (p  0,01) 

 

  Uемпір. 351   U0,01 410    U0,05 467          

Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Тож рівень вмінь 

студентів у вибірці 1 (КГ1 та КГ2) нижчий за рівень умінь студентів у вибірці 2 (ЕГ1 

та ЕГ2).   

Математична обробка даних експерименту дала можливість установити: 

1) в усіх експериментальних групах, де впроваджувалася авторська методика, 

незалежно від її варіанта вдалося підвищити рівень умінь студентів; 
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2) з двох запроваджених варіантів авторської методики навчання найбільш 

ефективною виявився диференційований варіант, за яким студенти (ЕГ2) на 

орієнтаційному етапі виконували аналіз наукового тексту (або фрагмента наукового 

тексту) на предмет встановлення лише одної (чи двох) стильових характеристик 

(наприклад, логічності викладу або  інформативності тексту й наявності формату 

наукової дискусії); аналіз фрагментів двох різножанрових наукових текстів 

(наприклад, наукової статті та наукових тез) на предмет зіставлення лише одної чи 

двох перелічених жанрово-стильових характеристик; на дотекстовому етапі студенти 

виконували лексичні й граматичні вправи диференційовано. 

Охарактеризуємо результати післяекспериментального зрізу студентів 

експериментальних груп. 

За критерієм змістово-смислової адекватності студенти ЕГ виявили високі 

результати: у статтях та наукових тезах відображено дослідження, виконані у форматі 

магістерської роботи студентів, які відзначалися своєю актуальністю, новизною, 

теоретичним і практичним значенням, були самостійним науковим дослідженням із 

застосуванням сучасних наукових методів; висновки мали високий ступінь 

достовірності та обґрунтованості. Науковості студентським статтям додало володіння 

науковим дискурсом – а саме, уміннями подавати інформацію у форматі наукової 

дискусії, використовувати мовні кліше, властиві науковому стилю мовлення, вводити 

інтертекстовий матеріал, розкривати зміст наукових положень через причинно-

наслідкові зв’язки. Означені уміння зумовлені не лише предметними знаннями, але й 

компетентністю в науковому писемному мовленні. Однак 1/5 робіт не мали наукової 

новизни, теоретичного та практичного значення. Загальний науковий рівень 

висвітлених у статтях проблем виявився достатнім або високим майже у 3/4 студентів. 

Значно зросла кількість студентів, у яких сформульовані теми наукових статей та тез 

відповідали нормам наукового стилю; у роботах яких спостерігається «чистота» 

стилю, немає проникнення ознак інших стилів та жанрів. 

 За критерієм композиційно-структурної організованості 89 % студентів 

виявили достатній та високий рівень: у 1/2 студентів наявні всі, необхідні для жанрів 
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статті та наукових тез композиційно-структурні компоненти: вступ, актуальність, 

мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, виклад результатів дослідження, 

висновки, перспективи дослідження; правильно були оформлені таблиці, графіки, 

рисунки, формули, шрифтові виділення, посилання, виноски; загалом, варто 

відзначити коректність формулювань та обґрунтувань актуальності, мети, завдань, 

об’єкта, предмета, методів дослідження. В окремих роботах допускалися неточності в 

шрифтових виділеннях та розташуванні частин тексту (мети, об’єкта, предмета, 

методів дослідження), що суттєво не вплинуло на якість наукових статей. 1/3 

студентів припускалися помилок в оформленні бібліографії, розташуванні анотації, 

оформленні таблиць, графіків, рисунків, формул, шрифтових виділень, посилань, 

виносок, в оформленні посилань. Лише в 1/10 студентів не було 1–2 структурних 

компонентів (найчастіше – завдання, об’єкт, предмет дослідження), а також список 

літератури не відповідав стандартові ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Більшість студентів 

володіла мовними засобами для обґрунтування актуальності дослідження, визначення 

мети, завдань, введення висновків, встановлення причинно-наслідкових зв’язків у 

переданні інформації. 1/4 студентів під час критичного аналізу попередніх праць 

відчутно бракувало наукових знань, натомість вони використовували стилістично 

унормовані мовні засоби для введення та оформлення структурно-композиційних 

компонентів текстів. 

За критерієм лінгвостильової відповідності 86,84 % студентів виявили високий 

та достатній рівень: магістранти загалом продемонстрували хороший запас 

загальнонаукової та термінологічної лексики, а також навички використання її в 

науковому писемному мовленні; високий або достатній рівень володіння мовними 

кліше, які використовуються в науковому стилі, та володіння синтаксисом наукового 

стилю. У 50 % студентів тексти наукової статті і тез не мають текстуально-

стилістичних порушень. Студенти ЕГ, порівняно зі студентами КГ, та порівняно з 

результатами передекспериментального зрізу, вживали менше кальок термінів з 

української мови,  невідповідності стильовим нормам рідко траплялися і в їхніх 

статтях під час вживання наукової лексики, зокрема багатозначних термінів і 
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синонімічних терміноелементів. Студенти ЕГ продуктивно вживали кліше та 

фразеологізми, властиві науковому стилю, загальноприйняті скорочення та 

абревіатури; пасивні конструкції, конструкції by + Gerund (+ Noun), by + Noun (+ of 

Noun), прикметники в постпозиції; препозитивні означальні групи; речення із 

займенниками one / it / they та конструкції there is / are у функції підмета, які за 

значенням відповідають безособовим реченням. У статтях 1/3 студентів 

траплялися окремі лексичні та граматичні невідповідності нормам наукового 

стилю, що призвело до невідповідності деяких фрагментів (від одного до 

чотирьох) нормам наукового стилю. Лише в 10,53 % студентів-магістрантів 

траплялися п’ять–вісім фрагментів (абзаців) із порушеннями стильових норм, які 

істотно вплинули на стильову якість тексту: у цілих фрагментах тексту немає 

об’єктивності і абстрагованості у викладенні інформації, немає авторської позиції, 

яка не підкріплена науковими фактами, немає формату наукової дискусії, часто 

трапляється компіляція окремих фрагментів в один текст. Лише в одного студента 

текст за лінгвостильовим критерієм не можна назвати «науковим». 

За критерієм прагматичної відповідності 86,84 % студентів виявили високий та 

достатній рівень: половину статей після поодиноких редакторських правок можна 

рекомендувати до друку: авторам цих статей, на думку тих, хто перевіряв статті, 

вдалося переконливо донести до наукової спільноти результати своїх наукових 

пошуків. У 3/4 робіт загалом добре представлені такі характеристики тексту як 

абстрагованість, об’єктивність, точність, достатність ознак, аргументів, нейтральна 

емоційність, логічність, насиченість фактичною інформацією, безпідтекстність, 

обґрунтованість інформаційних одиниць. 3/4 студентів добре володіють мовними 

засобами для донесення своїх наукових досліджень до наукової спільноти; для опису, 

обґрунтування, доведення, оформлення інформаційних блоків. Лише в працях 13 % 

студентів трапляються цілі абзаци, зміст яких незрозумілий; немає логіки викладу та 

причинно-наслідкових зв’язків між описуваними фактами, втрачається зв’язність 

частин тексту; часто вживаються надлишкові мовні засоби. 
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За критерієм стислості 86,84 % студентів виявили високий та достатній рівень: 

50 % студентів склали анотації, які повно (але без зайвої інформації)  відображають 

зміст наукових статей, виділяють головну інформацію, зміст анотацій відповідає 

особливостям піджанру. Ще в 36,84 % зафіксовані окремі помилки, які не впливають 

на змістову та лінгвостилістичну якість анотації. Лише в 13,16 % студентів 

спостерігали брак або стильову невідповідність, надлишок мовних засобів для 

написання анотації; невміння виділяти головне й другорядне в науковій статті; 

логічну незв’язність тез, що виносяться в анотацію. 

Отже, аналіз робіт студентів ЕГ показав, що за всіма критеріями високий 

рівень навченості становить приблизно 50 %. Третина студентів 

продемонструвала достатній рівень. Тож якість навченості за всіма критеріями 

перевищила 80 %. Половину (19) статей (з тезами та анотаціями) визнано такими, 

що можуть бути рекомендовані до друку в міжнародних фахових виданнях, ще 

сім статей можна рекомендувати до друку після незначних редакторських правок. 

Лише поодинокі студенти не набули системних уявлень про норми наукового 

стилю. 

3.3. Методичні рекомендації щодо навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах 

магістратури 

Упровадження авторської методики навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах 

магістратури потребує формулювання методичних рекомендацій, дотримання 

яких є запорукою її успішного застосування.  

Під час навчання стилістично унормованого наукового писемного мовлення 

студентів-магістрантів слід розглядати писемне мовлення у форматі тексту-дискурсу: 

використовувати готові автентичні наукові тексти конкретних жанрів як моделі-

зразки для породження аналогічних у змістовому, композиційно-структурному, 
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соціокультурному, лінгвостилістичному та прагматичному аспектах тексти, які 

реалізують мовну поведінку в науковій сфері, відображають весь набір 

екстралінгвістичних характеристик наукової писемної комунікації. Мовленнєву 

компетентність у письмі слід розглядати в поєднанні з дискурсивною (яка складається 

з текстового, жанрового, соціального, стратегічного та тактичного компонентів).  

У межах іншомовної мовленнєвої компетентності в письмі студенти 

магістратури повинні навчитися писати академічні есе, тези доповіді для наукової 

конференції, наукові статті, анотації до статей, науково-дослідницькі проекти. Для 

цього студенти мають оволодіти знаннями про предмет повідомлення (наукові факти, 

поняття, процеси, явища) і особливості його вербалізації в науковому дискурсі; про 

особливості вербалізації певних типів взаємодії комунікантів, ролі, що 

актуалізуються; про жанрове розмаїття наукових текстів; про структурні та 

лінгвостилістичні і лінгвосоціокультурні особливості різножанрових наукових 

текстів. Написання наукових текстів потребує формування інтерпретаційних, 

організаційно-прогностичних, лінгвостилістичних,  стратегічно-прагматичних, 

жанрово-композиційних,  соціокультурних, текстово-продуктивних, тактичних умінь. 

Рекомендовано розпочинати навчання наукового писемного мовлення на 

першому курсі магістратури, коли студенти мають певний досвід роботи з науковими 

джерелами, досвід написання наукових робіт (зокрема бакалаврської) рідною мовою, 

крім того написання зв’язних письмових текстів відповідно до жанру та стилю 

мовлення, коли їхній рівень володіння мовою наближається до В2 (рівень 

незалежного користувача) та С1 (рівень професійного володіння мовою).  

У навчанні стилістично унормованого наукового писемного англійського 

мовлення рекомендовано спиратися на таке визначення стилістичної норми: 

стилістичною нормою вважаємо відповідність тексту за тематичними, 

структурно-композиційними, лінгвостилістичними (лексико-стилістичними, 

стилістично-фразеологічними, морфолого-стилістичними, стилістично-

синтаксичними та текстуально-стилістичними), прагматичними (комунікативно-
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стилістичними) характеристиками  стандарту, що склався в певній культурі та 

субкультурі і є нині суспільно прийнятним. 

Для навчання наукового писемного англійського мовлення, окрім предметних 

знань та мовленнєвих навичок і вмінь, рекомендовано сформувати у студентів знання 

про підстилі наукового стилю мовлення, про класифікацію жанрів наукового 

стилю, про основні критерії наукового стилю, про основні характеристики 

наукового дискурсу (абстрагованість, логічність, об’єктивність, точність, ясність, 

короткість, нейтральна емоційність, насиченість фактичною інформацією, 

безпідтекстність, обґрунтованість, достатність) та засоби їх вербалізації в тексті, 

про інтертекст і прецедентні феномени та їхні функції в науковому тексті; про 

піджанрові різновиди, жанрові та дискурсні ознаки, структурні та лінгвальні 

особливості наукових статей, наукових тез та анотацій. 

Під час навчання наукового писемного мовлення треба враховувати труднощі, 

які виникають (чи можуть виникати) у студентів. Описані в параграфі 1.4. труднощі 

рекомендуємо подолати так: лексичні та граматичні труднощі – на орієнтаційному та 

дотекстовому етапах за допомогою спеціально розроблених вправ. Подолання 

предметних труднощів потребує інтегрування всіх навчальних дисциплін підготовки 

майбутніх фізиків, у тому числі й іноземної мови. Роль викладача англійської мови в 

подоланні предметних труднощів полягає в тому, що він: а) обмежує студента у 

процесі написання статті лише однією науковою темою/проблемою; б) добирає та 

рекомендує наукову літературу для розширення  фахових знань, необхідних для 

написання наукової статті; в) ознайомлює (за допомогою англомовних текстів) 

студентів з науковими школами, провідними науковцями та їхніми працями, які стали 

прецедентними в певній галузі знань; г) добирає й рекомендує англомовну літературу 

для реферування з перспективою подальшого використання в науково-пошуковій 

роботі; ґ) упроваджує розроблену (у підрозіділі 2.3 підсистему вправ) Логіко-

формальні труднощі належить знімати на орієнтаційному і текстово-

трансформаційному етапах за допомогою спеціально розроблених вправ та завдань, а 

також під час консультацій у процесі написання статей, наукових тез й анотацій. 
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Варто звертати увагу на труднощі, спричинені міжстильовим взаємозмішанням, 

яке розуміємо як вплив лексичних і граматичних засобів інших ненаукових стилів, 

зокрема використання елементів розмовного, публіцистичного, офіційно-ділового, 

художнього стилів мовлення. Названі труднощі рекомендуємо долати на всіх 

чотирьох етапах навчання за допомогою спеціальних вправ і завдань. 

Навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського 

мовлення рекомендуємо здійснювати на засадах інтегративного та 

комунікативного підходів. Основним методом навчання студентів на засадах 

інтегративного підходу визначено метод проекту, який ґрунтується на принципах 

культуровідповідності, креативності, орієнтації на саморозвиток і самоосвіту, 

самоактуалізації особистості. Для написання наукової статті з анотацією і тезами 

до неї рекомендуємо застосовувати дослідницький, міжпредметний (з 

використанням знань різних дисциплін), з відкритою координацією (викладач 

ненав’язливо спрямовує роботу учасників проекту, організовуючи, в разі потреби, 

окремі етапи проекту, діяльність поодиноких його учасників), особистісний 

(проект наукової статті виконує в рамках магістерського дослідження один 

студент), зрідка парний, середньої тривалості (триває кілька тижнів) проект. 

В аспекті комунікативного підходу навчання стилістично унормованого 

наукового писемного мовлення повинне мати загальну комунікативну орієнтацію, 

спрямовану на кінцевий результат – комунікацію, й здійснюватися на принципах 

комунікативності, ситуативності, функціональності, автентичності, 

диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів 

мовленнєвої діяльності, врахування рідної мови, ситуативно-тематичної 

організації навчального матеріалу, стилістичної диференціації; свідомості, 

активності, наочності, науковості. Основним методичним прийомом реалізації 

навчання наукового писемного мовлення вважаємо прийом вправляння. 

Для навчання наукового писемного мовлення належить дібрати  лексичні, 

фразеологічні одиниці, мовні кліше, синтаксичні конструкції, композиційні 

фрагменти текстів та цілісні наукові тексти. Відбір лексики та фразеології 
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рекомендовано здійснювати на основі тематичного критерію, критеріїв 

сполучуваності, стилістичної унормованості, словотвірної цінності,  стройової 

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

частотності. Відбір граматичного матеріалу належить здійснювати на основі 

критеріїв стабільності,  зразковості, зіставності та стилістичної унормованості. 

Відбір текстів та композиційних фрагментів тексту слід здійснювати на основі 

критеріїв автентичності, повноти й систематичності представлення літератури 

читачеві, інформаційної цінності, новизни, відповідності прагматикону студентів, 

тематичної цілісності, стилістичної унормованості.  

Навчання стилістично унормованого наукового писемного мовлення 

рекомендуємо здійснювати у чотири етапи. 

На першому, орієнтаційному, етапі слід сформувати знання про стилістичні 

норми наукових текстів (наукової статті, наукових тез, анотації) шляхом: а) 

проведення аналізу структурно-композиційних особливостей наукової статті, 

наукових тез, анотації; б) здійснення аналізу способів досягнення основних 

характеристик наукового тексту; в) проведення аналізу особливостей і засобів 

ланцюгового та паралельного типів зв’язку між реченнями та частинами тексту; г) 

проведення аналізу текстів, які мають відхилення від норм наукового стилю; ґ) 

проведення аналізу лексичних та граматичних засобів наукових текстів; д) порівняння 

наукових текстів з науково-популярними; е) аналізу структурно-композиційних та 

лінгвостилістичних особливостей власне-наукових та історико-наукових оглядових 

статей, описових та реферативних анотацій, наукових тез трьох видів: «постановка 

проблеми», «результати дослідження», «нова методика роботи». 

Зі стильовими жанровими особливостями наукових текстів студенти 

ознайомлюються у межах модуля 1 «Лінгвостилістичні характеристики фізичних 

наукових текстів» (4 ауд. і 14 позаауд. годин). 

На орієнтаційному етапі рекомендуємо впроваджувати чотири групи вправ: І 

група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

загальностильових характеристик наукових текстів (вправи 1.1.3–1.1.4 за параграфом 
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2.3); ІІ група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення 

жанрово-специфічних характеристик наукових текстів (вправи 1.2.1-1.2.3); ІІІ група: 

мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення міжстильових 

характеристик текстів: вправи на порівняння структурно-композиційних, 

лінгвостилістичних та прагматичних характеристик наукового та науково-

популярного текстів (вправа 1.3.1); IV група: мовленнєві рецептивно-аналітичні 

вправи на читання та визначення під жанрово-специфічних характеристик 

наукових текстів: вправи на читання та визначення структурно-композиційних та 

лінгвостилістичних особливостей власне-наукових та історико-наукових 

оглядових статей, описових та реферативних анотацій, наукових тез трьох видів: 

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

(вправа 1.4.1). На орієнтаційному етапі належить надавати перевагу 

диференційованим вправам над інтегрованими (тобто аналізувати в текстах одну–

дві ознаки наукового стилю, а не всі сукупно). 

Орієнтаційний етап у форматі чотирьох розроблених нами груп вправ 

рекомендуємо реалізувати у межах теми «Структурні особливості жанрів 

академічної комунікації» (4 ауд. і 13 позаауд. годин). 

На другому, дотекстовому, етапі рекомендуємо формувати навички 

вживання в науковому мовленні стилістично унормованих лексико-

фразеологічних та граматичних мовленнєвих одиниць. На цьому етапі належить 

використовувати чотири групи вправ: І група – некомунікативні лексичні вправи 

на вживання лексичних та фразеологічних одиниць, релевантних науковому 

стилю (вправа 2.1.1–2.1.5). ІІ група – некомунікативні граматичні вправи на 

вживання граматичних одиниць, релевантних науковому стилю (вправа 2.2.1–

2.2.2.). ІІІ група – некомунікативні вправи на вживання виразів, які 

використовуються у різних композиційних елементах наукового тексту (вправа 

2.3.1–2.3.4); IV група – трансформаційні та коректурні умовно-комунікативні 

вправи на моделювання речень, які за лексичними та граматичними ознаками 

відповідають нормам наукового стилю (2.4.1–2.4.2). 
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Дотекстовий етап у форматі чотирьох розроблених нами груп вправ 

рекомендуємо реалізувати у межах модуля «Лінгвістичні параметри науково-

академічної комунікації» (4 ауд. і 12 позаауд. годин). 

На третьому, текстово-трансформаційному, етапі рекомендуємо формувати 

вміння моделювати стилістично унормовані наукові тексти вказаних жанрів із 

готового текстового матеріалу. Для цього слід використовувати три групи вправ: І 

група – трансформаційні комунікативно-стилістичні вправи на формування логічності 

викладу (вправа 3.1.1.), аргументованості, наявності формату наукової дискусії,  

нейтральної емоційності тексту,  абстрагованості та об’єктивності викладу інформації 

(3.1.2), на використання способів і ситуацій уведення інтертекстуального матеріалу 

(3.1.3); ІІ група – підстановчі та трансформаційні вправи на вживання речень-скрепів 

(3.2.1), слів, які слугують для вираження пояснення, конкретизації, аргументації тощо 

(3.2.2); ІІІ група – трансформаційні вправи на переформатування фрагментів тексту, 

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

текстуально-стилістичні (3.3.1) і комунікативно-стилістичні вправи (3.3.2). 

Текстово-трансформаційний етап у форматі трьох груп вправ рекомендуємо 

реалізувати у межах модуля «Особливості англомовної академічної фахово-

орієнтованої комунікації» (5 ауд. і 10 позаауд. годин). 

Четвертий, текстово-проектний, етап слід присвятити формуванню умінь 

написання стилістично унормованих наукових текстів з використанням методу 

проектів; умінь організовувати роботу з написання наукових текстів: власне-наукових 

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

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

роботи» (структурно-композиційних, лексико-стилістичних, стилістично-

фразеологічних, морфолого-стилістичних, стилістично-синтаксичних, комунікативно-

стилістичних, текстуально-стилістичних умінь). 

Написання наукових проектів слід здійснювати у три етапи: І етап –підготовча 

робота до написання статей (планування процесу написання статті; зняття предметних 

труднощів); ІІ етап – організаційний (написання наукової статті з використання як 
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опор готових наукових текстів або їх фрагментів); ІІІ етап – презентація (кожна група 

студентів демонструє текст наукової статті з анотаціями та тезами, відбувається 

обговорення матеріалів за такою схемою: зовнішнє оформлення, композиція тексту, 

стилістика тексту, глибина дослідження, науковість викладу). 

Текстово-проектний етап рекомендуємо реалізувати у межах модулів 

«Науково-дослідницький проект як жанр наукового письма» (8 ауд. / 27 позаауд. 

год.) та «Наукова конференція» (2 ауд. / 3 позаауд. год.) та паралельно з 

написанням магістерських робіт. 

Для оцінки стилістичної унормованості наукового писемного мовлення 

рекомендуємо використовувати критерій змістово-смислової адекватності (рівень 

науковості теми та кола проблем, викладених у тексті; ступеня інформативності, 

доказовості та вірогідності одержаних результатів); критерій композиційно-

структурної організованості (зовнішнє оформлення наукових текстів відповідно до 

жанру: наявність усіх компонентів тексту (назва, авторство, анотація, текст статті, 

бібліографія); правильність оформлення таблиць, графіків, рисунків, формул, 

шрифтових виділень, посилань, виносок; оцінка композиції тексту відповідно до 

жанру: наявність структурно-композиційних елементів (вступ, актуальність, мета, 

завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, виклад результатів дослідження, 

висновки, перспективи дослідження тощо)); критерій лінгвостильової відповідності 

(оцінка відповідності лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних 

одиниць науковому стилю; текстуально-стилістичної відповідності нормам наукового 

стилю: браку / наявності фрагментів тексту, які належать до іншого стилю); критерій 

прагматичної відповідності (комунікативно-стилістичної відповідності нормам 

наукового стилю: адекватності/неадекватності змісту тексту комунікативному наміру 

автора; ступеня логічності, абстрагованості, об’єктивності, точності, нейтральної 

емоційності, експліцитності); критерій стислості (оцінка умінь компресувати 

інформацію та виділяти головне). 
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Висновки до 3 розділу 

Аналіз наукової літератури з проблем контролю та оцінювання 

іншомовного писемного мовлення, експериментальне навчання, а також 

статистична обробка даних експерименту дали можливість зробити такі висновки: 

1. Для оцінки стилістично унормованого наукового писемного мовлення 

розроблено такі критерії: 

1) критерій змістово-смислової адекватності: зміст цього критерію в аспекті 

досліджуваної нами проблеми полягає в оцінці: рівня науковості теми та кола 

проблем, викладених у тексті; ступеня інформативності, доказовості та 

вірогідності одержаних результатів; 

2) критерій композиційно-структурної організованості: зміст цього критерію в 

аспекті досліджуваної нами проблеми полягає в оцінці: зовнішнього оформлення 

наукових текстів відповідно до жанру: наявність усіх компонентів тексту (назва, 

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

графіків, рисунків, формул, шрифтових виділень, посилань, виносок; оцінка 

композиції тексту відповідно до жанру: наявність структурно-композиційних 

елементів (вступ, актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, 

виклад результатів дослідження, висновки, перспективи дослідження тощо); 

3) критерій лінгвостильової відповідності полягає в оцінці: відповідності 

лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних одиниць науковому 

стилю; текстуально-стилістичної відповідності нормам наукового стилю: 

відсутності/наявності фрагментів тексту, які належать до іншого стилю; 

4) критерій прагматичної відповідності, який полягає в оцінці: 

комунікативно-стилістичної відповідності нормам наукового стилю: адекватності 

/ неадекватності змісту тексту комунікативному наміру автора;  ступеня 

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

експліцитності. 
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Для оцінки анотацій визначено, окрім вищезгаданих критеріїв, критерій 

стислості: зміст цього критерію полягає в оцінці умінь компресувати інформацію 

та виділяти головне. 

2. Проведено природний, вертикальний, відкритий експеримент, у якому 

взяли участь 70 студентів (дві експериментальні групи: ЕГ1 – 18 осіб, ЕГ 2 – 20 

осіб, та дві контрольні групи: КГ1 – 16 осіб, КГ 2 – 16 осіб) магістратури 

Львівського національного університету імені Івана Франка, які навчалися за 

напрямом підготовки 0402 фізико-математичні науки спеціальності 8.04020301 

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

Неварійованими умовами експерименту було визначено: незмінний склад 

студентів у навчальних групах; теоретичний матеріал основ стилістики наукового 

писемного мовлення та методи його презентації (тематична лекція);  комплекс 

вправ та етапність у формуванні стилістично унормованого наукового писемного 

мовлення; однакова кількість годин на навчання англійської мови загалом та 

стилістично унормованого наукового писемного мовлення зокрема в усіх групах;  

тексти для навчання (на орієнтаційному етапі);  об’єкти контролю і критерії їхньої 

оцінки; приблизно однаковий вихідний рівень вмінь студентів у продукуванні 

стилістично унормованого наукового писемного мовлення. 

Варійованою умовою експерименту було визначено інтегроване / 

 диференційоване виконання вправ на орієнтаційному та дотекстовому етапах. На 

орієнтаційному етапі студенти ЕГ1 виконували аналіз одного наукового тексту 

щодо встановлення відразу всіх стильових характеристик; аналіз двох чи трьох 

жанрів наукових текстів щодо зіставлення жанрово-стильових характеристик; на 

дотекстовому етапі студенти ЕГ1 виконували лексичні й граматичні вправи 

комплексно (інтегрований варіант методики). Студенти ЕГ2 виконували аналіз 

наукового тексту (або фрагмента наукового тексту) щодо встановлення лише 

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

інформативності тексту й наявності формату наукової дискусії); аналіз фрагментів 

двох різножанрових наукових текстів (наприклад, наукової статті та наукових тез) 



200 

 

щодо зіставлення лише однієї чи двох перелічених жанрово-стильових 

характеристик; на дотекстовому етапі студенти ЕГ2 виконували лексичні й 

граматичні вправи диференційовано (диференційований варіант методики). 

Експериментально доведено, що з двох запроваджених варіантів авторської 

методики навчання найбільш ефективним виявився диференційований варіант. 

Під час експерименту було підтверджено гіпотезу про те, що навчання 

стилістично унормованого наукового писемного мовлення студентів магістратури 

природничих спеціальностей відбуватиметься ефективно, якщо цей процес 

здійснюватиметься у чотири етапи: 1) орієнтаційний, 2) дотекстовий, 3) текстово-

трансформаційний, 4) текстово-проектний, які реалізуються за допомогою 

комплексів спеціально розроблених вправ та завдань. 

3. Cформульовано методичні рекомендації щодо навчання стилістично 

унормованого наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в 

умовах магістратури.  

Основні результати 3 розділу опубліковано в працях [122; 126; 127]. 

ВИСНОВКИ 

Аналіз теоретичних праць з лінгвометодики, психології, психолінгвістики, 

чинних програм підготовки майбутніх фізиків, підручників та навчальних 

посібників з навчання наукового писемного мовлення, педагогічні спостереження 

за процесом іншомовної підготовки майбутніх фізиків, організація навчання 

стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення в умовах 

експерименту дали можливість зробити такі висновки. 

1. Уточнено поняття «стилістична норма» в такій редакції: стилістична 

норма – відповідність тексту за тематичними (відповідність змісту інформації, 

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

усіх композиційних елементів тексту відповідно до його стилю, жанру), за 

лінгвостилістичними (лексико-стилістичними (відповідність слововживання 
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нормам певного стилю (зокрема наукового)), за стилістично-фразеологічними 

(відповідність вживання фразеологічних одиниць нормам певного стилю (зокрема 

наукового)), за морфолого-стилістичними (вживання морфологічних елементів, 

характерних для наукового стилю мовлення), за стилістично-синтаксичними 

(відповідність синтаксичних конструкцій науковому стилю мовлення) та за 

текстуально-стилістичними (відсутність проникнення фрагментів тексту, які 

належать до якогось іншого стилю)), за прагматичними (комунікативно-

стилістичними) (адекватність / неадекватність змісту тексту комунікативному 

наміру автора, оцінка ступеня логічності, абстрагованості, об’єктивності, 

точності,  нейтральної емоційності, експліцитності) характеристиками  стандарту, 

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

Встановлено, що метою наукового повідомлення є процес оприлюднення 

нового наукового знання, що зумовлюється комунікативними канонами наукового 

спілкування в межах певних жанрів наукового стилю мовлення.  

Визначено, що наукова стаття є домінувальним жанром наукового стилю 

мовлення. Науковій статті властиві такі характеристики як: універсальна, 

національно-специфічна, видавничо-специфічна, володіння яких здатне 

забезпечити інтегрування молодого фахівця у науковий простір англомовного 

соціуму. Обґрунтовано, що фаховий рівень фізиків-магістрів дає можливість їм 

писати лише власне-наукові та історико-наукові оглядові статті.  

Визначено, що студенти магістратури, окрім власне-наукових та історико-

наукових оглядових статей, повинні навчитися складати описові та реферативні 

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

«результати дослідження», «нова методика роботи», опанувати жанрово-

структурними та лінгвостилістичними особливостями анотації та наукових тез. 

2. Психолінгвістичну основу породження писемного мовлення складають 

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

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

мовленнєве висловлювання. Для створення мовленнєвого продукту необхідні 
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щонайменше два чинники – екстралінгвальні знання (про що писати) та мовні 

знання й мовленнєві навички та вміння (як писати, як правильно оформлювати 

свої думки). 

Обґрунтовано, що навчання наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури здійснюємо на засадах інтегративного та 

комунікативного підходів. Основними методами навчання студентів наукового 

писемного мовлення на засадах інтегративного підходу визначено 

комунікативний (метод-система) метод реферування і метод проекту, метод 

дискусії проблемного характеру, метод використання інформаційних технологій 

(методи-способи). Ці методи ґрунтуються на принципах комунікативності, 

ситуативності, функціональності, автентичності, диференційованого й 

інтегрованого навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності, 

урахування рідної мови, ситуативно-тематичної організації навчального 

матеріалу, стилістичної диференціації; свідомості, активності, наочності, 

науковості, культуровідповідності, креативності, орієнтації на саморозвиток і 

самоосвіту, самоактуалізації особистості. 

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

дослідницьким, міжпредметним, з відкритою координацією, особистісний (зрідка 

парний), середньої тривалості проект. 

3. Навчання писемного мовлення передбачає формування умінь 

здійснювати письмове мовне спілкування з носіями мови в реальних життєвих 

ситуаціях. Дискурсивні вміння вважаємо основними в навчанні писемного 

мовлення. Одиницею навчання наукового писемного мовлення є автентичний 

текст-зразок, канонічний і бінарний. Аналіз програм з англійської мови для 

студентів магістратури природничих ВНЗ дав можливість встановити, що 

студенти повинні оволодіти науковим писемним мовленням на рівнях В2 (рівень 

незалежного користувача) та С1 (рівень професійного володіння мовою). У межах 

мовленнєвої компетентності в письмі, студенти повинні навчитися писати 
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академічні есе, тези доповіді для наукової конференції, наукові статті, анотації до 

статей, науково-дослідницькі проекти. 

Встановлено, що компетентність в науковому писемному мовленні охоплює 

такі групи вмінь: інтерпретаційні уміння (уміння інтерпретувати зміст та смисл 

наукового тексту, аналізувати інформацію, аналізувати дискурс-категорії в 

оригінальних наукових текстах – з метою використання автентичного тексту як 

зразка для породження наукового писемного мовлення); організаційно-

прогностичні, лінгвостилістичні, стратегічно-прагматичні, жанрово-композиційні, 

соціокультурні, текстово-продуктивні, тактичні уміння. 

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

логіко-формальні та мовні труднощі. Усуненню предметних труднощів написання 

наукової статті сприяють такі чинники: 1) обмеження студента лише однією 

науковою темою / проблемою; 2) фахові знання: не лише максимально вичерпні 

знання з вузькодосліджуваної проблеми, але й широкі знання з того наукового 

напряму, в межах якого студент проводить дослідження, міждисциплінарні 

знання; 3) уміння давати оцінку інформації, яку студент одержує у процесі 

читання наукових джерел, на предмет її актуальності, достовірності, науковості; 

уміння давати оцінку актуальності та новизни свого наукового дослідження; 4) 

знання імен видатних науковців, які стали прецедентними, наукових 

прецедентних текстів; 5) знання наукових шкіл, напрямів наукових досліджень, 

дискусійних та невизнаних теорій, найбільш актуальних і перспективних 

напрямів дослідження; 6) збір детальної інформації, яка глибоко, повно й 

вичерпно розкриває суть досліджуваної проблеми; 7) збір та використання в 

дослідженні невербальних засобів інформації (графіків, таблиць, схем, рисунків 

тощо); 8) уміння правильно застосовувати сучасні методи дослідження для 

одержання вірогідних результатів наукового пошуку; 9) правильно організовувати 

експериментальну роботу, збирати дані експерименту, визначати їхню 

актуальність для наукової спільноти. 
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Встановлено, що усуненню логіко-формальних труднощів написання 

наукової статті сприятимуть такі чинники: 1) володіння знаннями про структурно-

композиційні особливості наукової статті, наукових тез, анотації; уміння 

вербально відображати в тексті структурно-композиційні елементи; 2) володіння 

знаннями про основні характеристики наукового тексту та особливості їх 

матеріалізації; 3) знання особливостей і засобів ланцюгового та паралельного 

типів зв’язку між реченнями і частинами тексту та вміння використовувати їх у 

продуктивному мовленні адекватно носіям мови; 4) уміння уникати змістові 

розриви, доксальність, змістові лакуни, відхилення від генеральної лінії сюжету 

наукової статті (тез), різні інформаційні блоки, які не стосуються мети та завдань 

дослідження; 5) знання структурно-композиційних особливостей ненаукових 

творів та уміння уникати структурно-композиційних елементів ненаукових 

жанрів. 

Визначено, що в навчанні написання наукових текстів труднощі виникають 

не лише під впливом міжмовної інтерференції, але й унаслідок міжстильового 

взаємозмішання. Під поняттям міжстильового взаємозмішання в навчанні 

наукового писемного мовлення розуміємо вплив лексичних і граматичних засобів 

інших ненаукових стилів, зокрема використання елементів розмовного, 

публіцистичного, офіційно-ділового, художнього стилів мовлення. Лексико-

фразеологічні труднощі наукового писемного мовлення спричинені а) 

неволодінням студентами термінологічною та загальнонауковою лексикою, 

фразеологічними одиницями та мовними кліше, що використовуються в 

науковому дискурсі; б) відмінностями в семантиці термінологічної та 

загальнонаукової лексики, у структурі фразеологічних одиниць і мовних кліше в 

англійській та українській мовах; в) використанням загальнорозмовної, 

популярної, художньої лексики та фразеології в науковому мовленні. Граматичні 

труднощі наукового писемного мовлення зумовлені наявністю в наукових текстах 

граматичних конструкцій, які не мають еквівалентів в українській мові або 

частково ізоморфні з рідною мовою; а також зумовлені міжстильовим 
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взаємозмішанням (пасивні конструкції, конструкції by + Gerund (+ Noun), 

by + Noun (+ of Noun), прикметники в постпозиції; препозитивні означальні 

групи; речення з займенниками one / it / they та конструкції there is / are у функції 

підмета, які за значенням відповідають безособовим реченням). 

5. Визначено, що одиницями відбору мовного та мовленнєвого матеріалу  

для продукування наукового мовлення є слово, фразеологізм, кліше, граматична 

конструкція. Одиницями відбору для реципіювання наукового мовлення є текст та 

композиційний фрагмент тексту. 

Обґрунтовано, що основними критеріями відбору лексичного матеріалу є 

тематичний, критерії сполучуваності, стилістичної унормованості, словотвірної 

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

мовах, багатозначності, частотності. Основними критеріями відбору граматичного 

є критерії стабільності,  зразковості, зіставності та стилістичної унормованості. 

Відбір текстів та композиційних фрагментів тексту здійснюється на основі 

критеріїв автентичності, повноти й систематичності представлення літератури 

читачеві, інформаційної цінності, новизни, відповідності прагматикону студентів, 

тематичної цілісності, стилістичної унормованості.  

6. Розроблено підсистему вправ для навчання стилістично унормованого  

англійського наукового писемного мовлення, яка реалізується в чотири етапи.  

Для 1-го, орієнтаційного, етапу розроблено чотири групи вправ. І група: 

мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення загально-

стильових характеристик наукових текстів. Підгрупа 1.1. Вправи на читання та 

визначення ступеня науковості проблематики; визначення ступеня науковості 

заголовка, зовнішнього оформлення. Підгрупа 1.2. Вправи на читання та 

визначення способів досягнення основних характеристик наукового тексту 

(логічності викладу, аргументованості тощо); на визначення глибини дослідження 

наукового питання. Підгрупа 1.3. Вправи на читання та визначення особливостей і 

засобів зв’язку між реченнями та частинами тексту, речень-скрепів, слів, які 

слугують для вираження пояснення, конкретизації, аргументації, складених 
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сполучних засобів. Підгрупа 1.4. Вправи на читання та визначення відхилень від 

структурно-композиційних, лінгвостилістичних, текстуально-стилістичних та 

прагматичних (комунікативно-стилістичних) норм наукового стилю. ІІ група: 

мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення жанрово-

специфічних характеристик наукових текстів. Підгрупа 2.1. Вправи на читання та 

визначення структурно-композиційних особливостей наукової статті, наукових 

тез, анотації. Підгрупа 2.2. Вправи на читання та визначення лексичного та 

граматичного складу наукових текстів диференційовано за жанрами. Підгрупа 2.3. 

Вправи на читання та визначення відхилень від структурно-композиційних, 

лінгвостилістичних, текстуально-стилістичних та прагматичних норм 

конкретного жанру. ІІІ група: мовленнєві рецептивно-аналітичні вправи на 

читання та визначення міжстильових характеристик текстів. IV група: мовленнєві 

рецептивно-аналітичні вправи на читання та визначення піджанровоспецифічних 

характеристик наукових текстів.  

Для 2-го, дотекстового, етапу розроблено чотири групи вправ. І група: 

некомунікативні лексичні вправи на вживання: а) лексичних та б) фразеологічних 

одиниць, релевантних науковому стилю. ІІ група: некомунікативні та умовно-

комунікативні граматичні вправи на вживання граматичних одиниць, релевантних 

науковому стилю. ІІІ група: некомунікативні та умовно-комунікативні вправи на 

вживання виразів, які використовуються в різних композиційних елементах 

наукового тексту. IV група: трансформаційні та коректурні некомунікативні та 

умовно-комунікативні вправи на моделювання речень, які за лексичними та 

граматичними ознаками відповідають нормам. 

Для 3-го, текстово-трансформаційного, етапу розроблено три групи 

вправ. І група: трансформаційні комунікативно-стилістичні вправи. Вправи на 

формування логічності викладу. Вправи на формування аргументованості, 

наявності формату наукової дискусії,  нейтральної емоційності тексту,  

абстрагованості та об’єктивності викладу інформації. Вправи на використання 

способів та ситуацій уведення інтертекстуального матеріалу. ІІ група: підстановчі 
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та трансформаційні вправи на вживання речень-скрепів. Вправи на вживання слів, 

які слугують для вираження пояснення, конкретизації, аргументації тощо. ІІІ 

група: комунікативні  трансформаційні вправи на переформатування фрагментів 

тексту, які належать до іншого стилю, зокрема науково-популярного, в наукові. 

Для 4-го, текстово-проектного, етапу розроблено дві групи 

завдань / вправ. І група: підготовчі завдання: 1) планування процесу написання 

статті; 2) зняття предметних труднощів: завдання на обговорення структурно-

композиційних особливостей історико-наукової оглядової та власне-наукової 

експериментальної статей. Завдання на забезпечення студентів основними 

науковими поняттями. Завдання на забезпечення студентів максимально 

вичерпною інформацією з теми дослідження; ширшими знаннями з наукового 

напряму, в межах якого студент проводить дослідження. Завдання на критичний 

аналіз студентами наукових джерел щодо їхньої інформативності, актуальності, 

достовірності, науковості. Завдання на забезпечення студентів знаннями наукових 

досліджень у вибраному напрямі. Завдання на застосування сучасних методів 

дослідження для одержання вірогідних результатів наукового пошуку. ІІ група: 

виконавчі вправи: написання наукових текстів певного жанру. Вправи на 

написання композиційної частини наукового тексту певного жанру (зокрема 

експериментальної частини наукової статті) з використанням як опори окремих 

фраз. Вправи на написання фрагменту наукової статті з використанням як опори 

готового фрагменту іншої наукової статті. Вправи на написання наукової статті з 

використанням як опори готової наукової статті. Вправи на написання анотації до 

наукової статті з використанням як опор окремих фраз. Вправи на написання 

анотації до наукової статті з використанням як опор готових анотацій. Вправи на 

написання наукових тез з використанням як опор готових наукових тез. 

Обґрунтовано, що модель організації процесу навчання стилістично 

унормованого англійського наукового писемного мовлення реалізується 

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

частку припадає читання і говоріння. На суто писемне мовлення припадає 8 ауд. 
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год. та 38 позаауд. год. Самостійне написання оглядової статті за матеріалами 

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

позаауд. год. Самостійне написання експериментальної статті за матеріалами 

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

консультативних год. та 30 позаауд. год.  

7. Під час експерименту було доведено ефективність авторської методики 

навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення 

майбутніх фізиків в умовах магістратури, суть якої полягає у дотриманні цілей та 

змісту навчання наукового писемного мовлення, психологічних, 

психолінгвістичних та методичних засад урахування труднощів навчання; у 

дотриманні принципів відбору лексичного, граматичного матеріалу та текстів-

зразків; у дотриманні чітких етапів навчання (орієнтаційного, дотекстового, 

текстово-трансформаційного, текстово-проектного), які реалізуються за 

допомогою спеціально розроблених груп вправ та завдань, а також методу 

проектів. Експериментально доведено ефективність обох варіантів 

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

навчання стилістично унормованого наукового писемного англійського мовлення. 

Проте диференційований варіант виявився ефективнішим. 

Для доведення достовірності одержаних результатів було застосовано метод 

математичної статистики – критерій U Манна-Уїтні. 

Підсумком дисертаційного дослідження стали розроблені методичні 

рекомендації щодо авторської методики навчання стилістично унормованого 

наукового писемного англійського мовлення студентів магістратури природничих 

спеціальностей. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми навчання 

англійського писемного мовлення. Перспективу подальшого дослідження 

вбачаємо в розробці методики навчання стилістично унормованого наукового 

мовлення інших стилів.  
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А  

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕДЕКСПЕРИМЕНТПЛЬНОГО ЗРІЗУ 

 

 Результати показників передекспериментального зрізу в КГ-1 
 

№ п/п Прізвище, ім’я Бали за критеріями **СКН 

  

1* 2 3 4 5 

1 Бі-ун 14 15 24 7 4 0,75 

2 Ва-та 13 12 18 6 3 0,61 

3 Ви-ик 15 16 25 8 4 0,8 

4 Гв-здь 11 12 17 6 3 0,57 

5 Гол-ак 18 18 26 10 5 0,9 

6 Гн-тів 9 8 13 3 2 0,41 

7 Доб-кий 18 17 28 10 5 0,91 

8 Дя-ів 15 13 23 7 4 0,72 

9 Мел-ик 10 11 14 5 3 0,5 

10 Пот-ик 17 17 25 7 4 0,82 

11 При-ний 16 15 24 8 4 0,79 

12 Про-ров 18 18 27 9 5 0,9 

13 Рож-ка 11 13 18 5 3 0,58 

14 Ром-юк 19 19 28 9 5 0,94 

15 Сар-нич 13 15 23 7 5 0,74 

16 Сас-вич 12 14 17 7 3 0,62 

 

**СКН 0,715625 0,728125 0,729167 0,7125 0,775 0,726471 

*1) змістово-смислової адекватності; 

2) композиційно-структурної організованості; 

3) лінгвостильової відповідності;  

4) прагматичної;  

5) стислості; 

**СКН – середній коефіцієнт навченості. 
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Результати показників передекспериментального зрізу в КГ-2 
№ п/п Прізвище, ім’я Бали за критеріями **СКН 

  

1* 2 3 4 5 

1 Ба-ій 18 18 27 10 5 0,91 

2 Біл-ус 12 13 17 6 3 0,6 

3 Біл-ус 18 19 26 9 5 0,9 

4 Бо-ар 14 15 23 7 4 0,74 

5 Вол-ин 15 13 22 8 4 0,73 

6 Дзі-кий 17 16 24 7 4 0,8 

7 Каш-ба 15 15 23 7 4 0,75 

8 Ліс-кий 18 18 27 9 5 0,9 

9 Муз-ка 12 11 16 5 3 0,55 

10 Пол-ка 19 18 27 10 5 0,93 

11 Сер-да 18 19 27 9 5 0,92 

12 Хре-ак 11 12 18 6 3 0,59 

13 Чі-ка 14 14 22 8 4 0,73 

14 Ч-п 8 7 12 3 2 0,37 

15 Юз-фик 15 16 21 7 4 0,74 

16 Янч-кий 10 8 17 5 3 0,5 

 

**СКН 0,73125 0,725 0,727083 0,725 0,7875 0,7308 
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Результати показників передекспериментального зрізу в ЕГ-1 
№ п/п Прізвище, ім’я Бали за критеріями **СКН 

  

1* 2 3 4 5 

1 Анд-шин 15 11 14 6 3 0,57 

2 Буг-ко 19 18 27 9 5 0,92 

3 Вої-ка 17 14 22 7 4 0,75 

4 Гра-ар 18 12 20 8 4 0,73 

5 Гул-ва 16 11 15 6 3 0,6 

6 Гуп-ло 16 16 21 8 4 0,76 

7 Кон-ик 7 4 9 3 0 0,27 

8 Ку-о 17 15 24 7 4 0,78 

9 Кул-кий 8 11 10 3 2 0,4 

10 Нас-шин 19 18 27 9 5 0,92 

11 Ох-ко 10 4 14 3 2 0,39 

12 Про-чук 15 16 23 7 4 0,76 

13 Ру-иш 15 15 17 6 4 0,67 

14 Ста-ла 14 15 18 6 3 0,66 

15 Чи-ій 18 15 18 9 4 0,75 

16 Шан-ла 8 4 15 2 2 0,36 

17 Щеп-кий 11 10 17 6 3 0,55 

18 Яв-ська 12 10 17 5 4 0,56 

 

**СКН 0,708333 0,608333 0,607407 0,611111 0,666667 0,635 
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Результати показників передекспериментального зрізу в ЕГ-2 
№ п/п Прізвище, ім’я Бали за критеріями **СКН 

  

1* 2 3 4 5 

1 Бал-га 20 14 22 7 4 0,79 

2 Бі-ик 14 11 15 6 4 0,59 

3 Бо-ік 12 12 17 5 4 0,59 

4 Гна-шин 12 11 16 5 3 0,55 

5 Гн-тюк 16 14 23 7 4 0,75 

6 Гри-ська 7 3 7 3 1 0,25 

7 Д-нас 18 18 28 9 5 0,92 

8 Кор-ак 12 13 17 6 3 0,6 

9 Кук-ін 15 14 16 6 3 0,63 

10 Куз-ів 10 10 15 3 2 0,47 

11 Куч-ко 10 11 6 2 2 0,36 

12 Лав-юк 18 18 27 9 5 0,9 

13 Лащ-вич 9 6 6 4 1 0,3 

14 Ле-ш 15 14 19 8 4 0,7 

15 Мат-їв 16 15 21 8 4 0,75 

16 Па-ух 19 17 27 9 5 0,9 

17 Сид-ич 6 5 8 3 2 0,28 

18 Ср-га 18 16 22 7 4 0,79 

19 Су-й 13 14 18 5 3 0,62 

20 Тел-ах 17 14 23 9 4 0,79 

 

**СКН 0,6925 0,625 0,588333 0,605 0,67 0,628235 
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Результати показників післяекспериментального зрізу в ЕГ-1 
№ п/п Прізвище, ім’я Бали за критеріями **СКН 

  

1* 2 3 4 5 

1 Анд-шин 16 13 23 8 4 0,75 

2 Буг-ко 17 18 27 8 4 0,87 

3 Вої-ка 18 17 27 10 5 0,9 

4 Гра-ар 18 18 29 9 5 0,93 

5 Гул-ва 8 7 18 4 3 0,47 

6 Гуп-ло 18 15 22 7 4 0,77 

7 Кон-ик 19 19 28 10 5 0,95 

8 Ку-о 7 9 14 5 3 0,45 

9 Кул-кий 16 17 23 8 4 0,8 

10 Нас-шин 20 20 27 9 5 0,95 

11 Ох-ко 15 18 22 8 4 0,79 

12 Про-чук 13 13 21 7 4 0,68 

13 Ру-иш 19 18 27 10 5 0,93 

14 Ста-ла 17 18 27 10 5 0,9 

15 Чи-ій 18 18 28 9 5 0,92 

16 Шан-ла 15 14 22 7 4 0,73 

17 Щеп-кий 14 14 19 7 4 0,68 

18 Яв-ська 14 14 24 7 4 0,74 

 

**СКН 0,783333 0,777778 0,792593 0,794444 0,855556 0,79085 
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Результати показників післяекспериментального зрізу в ЕГ-2 
№ п/п Прізвище, ім’я Бали за критеріями **СКН 

  

1* 2 3 4 5 

1 Бал-га 20 20 29 10 5 0,99 

2 Бі-ик 18 19 25 8 4 0,87 

3 Бо-ік 20 19 30 10 5 0,99 

4 Гна-шин 13 14 18 6 3 0,63 

5 Гн-тюк 20 20 29 10 5 0,99 

6 Гри-ська 16 17 25 9 4 0,83 

7 Д-нас 18 18 28 10 5 0,93 

8 Кор-ак 16 16 24 9 4 0,81 

9 Кук-ін 17 17 24 8 4 0,82 

10 Куз-ів 17 16 27 8 4 0,85 

11 Куч-ко 19 19 27 10 5 0,94 

12 Лав-юк 19 18 29 8 5 0,93 

13 Лащ-вич 20 18 28 10 5 0,95 

14 Ле-ш 17 19 25 7 4 0,85 

15 Мат-їв 17 18 26 10 4 0,88 

16 Па-ух 18 19 29 10 5 0,95 

17 Сид-ич 13 14 22 6 3 0,68 

18 Ср-га 19 17 28 9 5 0,92 

19 Су-й 19 19 29 10 5 0,96 

20 Тел-ах 13 15 15 6 3 0,61 

 

**СКН 0,8725 0,88 0,861667 0,87 0,87 0,87 
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ДОДАТОК Б 

ОБЧИСЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Обчислення Uемпір. в ЕГ1 до експерименту та після експерименту 

Ранжування результатів студентів ЕГ1, одержаних до та після експерименту 

0,95 35,5 

          0,95 35,5 

          0,93 33,5 

  

18 

  

18 

    0,93 33,5 

  

0,95 35,5 

 

0,92 31 

   0,92 31 

  

0,95 35,5 

 

0,92 31 

   0,92 31 

  

0,93 33,5 

 

0,78 24 

   0,92 31 

  

0,93 33,5 

 

0,76 21,5 

   0,9 28,5 

  

0,92 31 

 

0,76 21,5 

   0,9 28,5 

  

0,9 28,5 

 

0,75 19 

   0,87 27 

  

0,9 28,5 

 

0,75 19 

   0,8 26 

  

0,87 27 

 

0,73 15,5 

   0,79 25 

  

0,8 26 

 

0,67 12 

   0,78 24 

  

0,79 25 

 

0,66 11 

   0,77 23 

  

0,77 23 

 

0,6 10 

   0,76 21,5 

  

0,75 19 

 

0,57 9 

   0,76 21,5 

  

0,74 17 

 

0,56 8 

   0,75 19 

  

0,73 15,5 

 

0,55 7 

   0,75 19 

  

0,68 13,5 

 

0,4 4 

   0,75 19 

  

0,68 13,5 

 

0,39 3 

   0,74 17 

  

0,47 6 

 

0,36 2 

   0,73 15,5 

  

0,45 5 

 

0,27 1 

 

Uемп.1 78,5 

0,73 15,5 

   

416,5 

  

249,5 

   0,68 13,5 

        
Uемп.2 245,5 

0,68 13,5 

          0,67 12 

          0,66 11 

          0,6 10 

        

(p  0,05) 109 

0,57 9 

        

(p  0,01) 88 

0,56 8 

          0,55 7 

        

Uемп. 1 < Uкр. 0,05 

0,47 6 

        

78,5 < Uкр. 0,05 109 

0,45 5 

          0,4 4 

          0,39 3 

          0,36 2 

  

Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. 
0,27 1 
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Обчислення Uемпір. в ЕГ2 до експерименту та після експерименту 

Ранжування результатів студентів ЕГ2, одержаних до експерименту та після 

експерименту 

0,99 39 

         0,99 39 

         0,99 39 

 

20 

  

20 

    0,96 37 

 

0,99 39 

 

0,92 30,5 

   0,95 35,5 

 

0,99 39 

 

0,9 28,5 

   0,95 35,5 

 

0,99 39 

 

0,9 28,5 

   0,94 34 

 

0,96 37 

 

0,79 19 

   0,93 32,5 

 

0,95 35,5 

 

0,79 19 

   0,93 32,5 

 

0,95 35,5 

 

0,79 19 

   0,92 30,5 

 

0,94 34 

 

0,75 16,5 

   0,92 30,5 

 

0,93 32,5 

 

0,75 16,5 

   0,9 28,5 

 

0,93 32,5 

 

0,7 15 

   0,9 28,5 

 

0,92 30,5 

 

0,63 12,5 

   0,88 27 

 

0,88 27 

 

0,62 11 

   0,87 26 

 

0,87 26 

 

0,6 9 

   0,85 24,5 

 

0,85 24,5 

 

0,59 7,5 

   0,85 24,5 

 

0,85 24,5 

 

0,59 7,5 

   0,83 23 

 

0,83 23 

 

0,55 6 

   0,82 22 

 

0,82 22 

 

0,47 5 

   0,81 21 

 

0,81 21 

 

0,36 4 

   0,79 19 

 

0,68 14 

 

0,3 3 

 

Uемп.1 51 

0,79 19 

 

0,63 12,5 

 

0,28 2 

   0,79 19 

 

0,61 10 

 

0,25 1 

 
Uемп.2 349 

0,75 16,5 

  

559 

  

261 

   0,75 16,5 

         0,7 15 

         0,68 14 

       

(p  0,05) 138 

0,63 12,5 

       

(p  0,01) 114 

0,63 12,5 

         0,62 11 

         0,61 10 

       

Uемп. 1 < Uкр. 0,05 

0,6 9 

       

51 < Uкр. 0,05 138 

0,59 7,5 

         0,59 7,5 

         0,55 6 

         0,47 5 

         0,36 4 

         0,3 3 

  

Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. 
 0,28 2 

         0,25 1 
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Обчислення Uемпір. в ЕГ1 та ЕГ2, одержаних після експерименту 

Ранжування результатів студентів ЕГ1 та ЕГ2, одержаних після 

експерименту 

0,99 37 

         0,99 37 

         0,99 37 

         0,96 35 

 

20 

  

18 

    0,95 32,5 

 

0,99 37 

 

0,95 32,5 

   0,95 32,5 

 

0,99 37 

 

0,95 32,5 

   0,95 32,5 

 

0,99 37 

 

0,93 27,5 

   0,95 32,5 

 

0,96 35 

 

0,93 27,5 

   0,94 30 

 

0,95 32,5 

 

0,92 24,5 

   0,93 27,5 

 

0,95 32,5 

 

0,9 22,5 

   0,93 27,5 

 

0,94 30 

 

0,9 22,5 

   0,93 27,5 

 

0,93 27,5 

 

0,87 19,5 

   0,93 27,5 

 

0,93 27,5 

 

0,8 13 

   0,92 24,5 

 

0,92 24,5 

 

0,79 12 

   0,92 24,5 

 

0,88 21 

 

0,77 11 

   0,9 22,5 

 

0,87 19,5 

 

0,75 10 

   0,9 22,5 

 

0,85 17,5 

 

0,74 9 

   0,88 21 

 

0,85 17,5 

 

0,73 8 

   0,87 19,5 

 

0,83 16 

 

0,68 6 

   0,87 19,5 

 

0,82 15 

 

0,68 6 

   0,85 17,5 

 

0,81 14 

 

0,47 2 

   0,85 17,5 

 

0,68 6 

 

0,45 1 

 

Uемп.1 116 

0,83 16 

 

0,63 4 

 

  

    0,82 15 

 

0,61 3 

 

  

  

Uемп.2 244 

0,81 14 

  

454 

  

287 

   0,8 13 

         0,79 12 

         0,77 11 

         0,75 10 

       

(p  0,05) 123 

0,74 9 

       

(p  0,01) 100 

0,73 8 

         0,68 6 

         0,68 6 

      

Uемп. 1 < Uкр. 0,05 

 0,68 6 

      

116 < Uкр. 0,05 123 

 0,63 4 

         0,61 3 

         0,47 2 

         0,45 1 

    

Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. 
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Обчислення результатів студентів КГ (які не навчалися за авторською 

методикою дисертанта) та ЕГ (які навчалися за авторською методикою 

дисертанта), одержаних під час післяекспериментального зрізу 

 

0,99 69 

          
 

0,99 69 

 

38 

  

32 

     
 

0,99 69 

 

0,99 69 

 

0,94 61,5 

    
 

0,96 67 

 

0,99 69 

 

0,93 58 

    
 

0,95 64,5 

 

0,99 69 

 

0,92 54 

    
 

0,95 64,5 

 

0,96 67 

 

0,91 51,5 

    
 

0,95 64,5 

 

0,95 64,5 

 

0,91 51,5 

    
 

0,95 64,5 

 

0,95 64,5 

 

0,9 47,5 

    
 

0,94 61,5 

 

0,95 64,5 

 

0,9 47,5 

    
 

0,94 61,5 

 

0,95 64,5 

 

0,9 47,5 

    
 

0,93 58 

 

0,94 61,5 

 

0,9 47,5 

    
 

0,93 58 

 

0,93 58 

 

0,82 37,5 

    
 

0,93 58 

 

0,93 58 

 

0,8 34 

    
 

0,93 58 

 

0,93 58 

 

0,8 34 

    
 

0,93 58 

 

0,93 58 

 

0,79 31,5 

    
 

0,92 54 

 

0,92 54 

 

0,75 28 

    
 

0,92 54 

 

0,92 54 

 

0,75 28 

    
 

0,92 54 

 

0,9 47,5 

 

0,74 24,5 

    
 

0,91 51,5 

 

0,9 47,5 

 

0,74 24,5 

    
 

0,91 51,5 

 

0,88 44 

 

0,74 24,5 

    
 

0,9 47,5 

 

0,87 42,5 

 

0,73 21 

    
 

0,9 47,5 

 

0,87 42,5 

 

0,73 21 

    
 

0,9 47,5 

 

0,85 40,5 

 

0,72 19 

    
 

0,9 47,5 

 

0,85 40,5 

 

0,62 14 

    
 

0,9 47,5 

 

0,83 39 

 

0,61 12,5 

    
 

0,9 47,5 

 

0,82 37,5 

 

0,6 11 

    
 

0,88 44 

 

0,81 36 

 

0,59 10 

    
 

0,87 42,5 

 

0,8 34 

 

0,58 9 

    
 

0,87 42,5 

 

0,79 31,5 

 

0,57 8 

    
 

0,85 40,5 

 

0,77 30 

 

0,55 7 

    
 

0,85 40,5 

 

0,75 28 

 

0,5 5,5 

    
 

0,83 39 

 

0,74 24,5 

 

0,5 5,5 

    
 

0,82 37,5 

 

0,73 21 

 

0,41 2 

    
 

0,82 37,5 

 

0,68 17 

 

0,37 1 

    
 

0,81 36 

 

0,68 17 

       
 

0,8 34 

 

0,68 17 

    

Uемп.1 351,5 

 
 

0,8 34 

 

0,63 15 

    

Uемп.2 864,5 

 
 

0,8 34 

 

0,61 12,5 

       
 

0,79 31,5 

 

0,47 4 

    

(p  0,05) 467 

 
 

0,79 31,5 

 

0,45 3 

    

(p  0,01) 410 

 
 

0,77 30 

  

1605,5 

  

879,5 

 

Uемп. 1 < Uкр. 0,05 

 
 

0,75 28 

       

351,5 < Uкр. 0,05 467 

 
 

0,75 28 
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Додаток В 

Вправа 1.1.1 (паспорт усіх вправ подано в підрозділі 2.3)  

 

Musser G. Spooky Action at a Distance: The Phenomenon That Reimagines Space and 

Time – and What It Means for Black Holes, the Big Bang, and Theories of Everything / 

George Musser // Scientific American / Farrar Straus and Giroux, LLC (US). – 

2014. [Електронний ресурс]. Режим доступy: http://www.scientificamerican.com/article/h

ow-einstein-revealed-the-universe-s-strange-nonlocality/ 

 

When I first learned about the quantum phenomenon known as nonlocality in the 

early 1990s, I was a graduate student. But I didn’t hear about it from my quantum-

mechanics professor: he didn’t see fit to so much as mention it. Browsing in a local 

bookshop, I picked up a newly published work, The Conscious Universe, which startled 

me with its claim that «no previous discovery has posed more challenges to our sense of 

everyday reality» than nonlocality. The phenomenon had the taste of forbidden fruit. 

In everyday speech, «locality» is a slightly pretentious word for a neighborhood, 

town or other place. But its original meaning, dating to the 17th century, is about the 

very concept of «place». It means that everything has a place. You can always point to 

an object and say, «Here it is». If you can't, that thing must not really exist. If your 

teacher asks where your homework is, and you say it isn't anywhere, you have some 

explaining to do. 

The world we experience possesses all the qualities of locality. We have a strong 

sense of place and of the relations among places. We feel the pain of separation from 

those we love and the impotence of being too far away from something we want to 

affect. And yet multiple branches of physics now suggest that, at a deeper level, there 

may be no such thing as place and no such thing as distance. Physics experiments can 

bind the fate of two particles together so that they behave like a pair of magic coins. If 

you flip them, each will land on heads or tails–but always on the same side as its 

partner. They act in a coordinated way even though no force passes through the space 

between them. Those particles might zip off to opposite sides of the universe, and still 

they act in unison. The particles violate locality–they transcend space. 

Evidently nature has struck a peculiar and delicate balance: under most 

circumstances it obeys locality, and it must obey locality if we are to exist, yet it drops 

hints of being nonlocal at its foundations. For those who study it, nonlocality is the 

mother of all physics riddles, implicated in a broad cross section of the mysteries that 

physicists confront these days–not just the weirdness of quantum particles but also the 

fate of black holes, the origin of the cosmos and the essential unity of nature. 

For most of the 20th century, quantum entanglement–the peculiar synchronicity 

of particles–was the only type of nonlocality that rated any mention. It was the 

phenomenon that Albert Einstein called «spooky action at a distance». But physicists 

gradually realized that other phenomena are suspiciously spooky, too. 

For instance, Einstein created his general theory of relativity–which provides our 

modern understanding of gravity—with the express purpose of expunging nonlocality 

http://www.amazon.com/Spooky-Action-Distance-Phenomenon-Time/dp/0374298513
http://www.scientificamerican.com/article/how-einstein-revealed-the-universe-s-strange-nonlocality/
http://www.scientificamerican.com/article/how-einstein-revealed-the-universe-s-strange-nonlocality/
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from physics. Isaac Newton’s gravity acted at a distance, as if by magic, and general 

relativity snapped the wand in two by showing that the curvature of space time, and not 

an invisible force, gives rise to gravitational attraction. But whatever Einstein’s 

intention may have been, his theory began to reveal a different side as physicists put it 

to use. The workings of gravity turn out to be sparkling with nonlocal phenomena. 

What we mean by «here». One day in autumn, Don Marolf, a physicist at the 

University of California, Santa Barbara, and I were talking about gravity while sitting in 

the student center of his campus, eating salads and looking out over the lagoon. But 

hang on. How did I really know I was sitting in the U.C.S.B. student center on a certain 

day in autumn? The principle of locality says that I had a position, the student center 

had a position, and when these two positions coincided, I was there. The GPS 

coordinates on my phone matched those of the center, and the date matched the calendar 

on the wall. But this seemingly straightforward procedure doesn't stand up on 

examination. «To ask a question about here, we should know what we mean by «here», 

and that’s not so easy to do», Marolf says. 

One obvious complication is that California is tectonically active. The crustal 

plate on which Santa Barbara sits is moving northwest by a couple of inches per year 

relative to the rest of North America and to the national latitude and longitude grid. So 

the student center has no fixed position. If I come back some years from now and go to 

the same coordinates, I’ll find myself sitting in that lagoon. Mapping companies must 

periodically resurvey tectonic zones to account for this motion. 

You might suppose that the student center still has a position defined in an 

absolute sense by space itself. Yet space and time are no more stable than a tectonic 

plate. They can slide, heave and buckle. When a massive body shifts, it sends tremors 

through the space time continuum, resculpting it. The position of the cafeteria might 

change as a result, even if the tectonic plate stays put. This process, rather than 

Newton’s mysterious action at a distance, is how gravity is communicated from one 

place to another, according to Einstein’s general theory of relativity. Like geologic 

tremors, gravitational ripples propagate at a certain finite speed–namely that of light. 

To grasp the reshaping of space time, our minds have to overcome a hurdle of 

abstraction. Space time is not as tangible as a geologic landscape. We can’t see it, let 

alone discern its shape. Yet we catch indirect glimpses. Objects that are moving freely 

through space, unhindered by other objects, are like raindrops streaking across a car 

windshield, revealing the curve of the glass: they trace out the shape of space. For 

instance, astronomers routinely observe rays of starlight that begin as parallel, pass near 

a giant lump of mass such as the sun, and then afterward intersect. Textbooks and 

articles describing this effect often say that the sun's gravity has bent the light rays, but 

that's not quite right. The rays are as straight as straight can be. What the sun has really 

done is to alter the rules of geometry–that is, to warp space–such that parallel lines can 

meet. 

The morphing of space and time is not just the stuff of exotic physics. It governs 

the motion of any falling object. Baseballs, wineglasses, and expensive smart phones: 

things that slip out of your hand accelerate toward the floor because Earth’s mass warps 
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time. “Down” is defined by the direction in which time passes more slowly. Clocks at 

sea level tick more slowly than clocks on the summit of Denali; a watch strapped to 

your ankle will fall behind one on your wrist. In human terms, the deviations are small–

parts in a trillion at most–but enough to account for the rate at which falling objects pick 

up speed. When you see an apple fall from a tree, you are watching it roll across the 

contours of time. 

Relativity’s revelation. Although the shape shiftiness of space time explains 

away the kind of nonlocality that Newton talked about, it produces a new variety. It 

comes out of relativity theory's core innovation: that there's no such thing as a place 

outside space time, no external or absolute standard to judge it by. This seemingly self-

evident proposition has remarkable consequences. It means that space time not only 

warps but also loses many of the qualities we associate with it, including the ability to 

define locations. 

Disavowing a god’s-eye perspective, Marolf says, «is very subtle, and, honestly, 

Einstein didn’t understand it for a long time». Previous conceptions of space, including 

Newton’s and even Einstein’s own earlier thinking, supposed that space had a fixed 

geometry, which would let you imagine rising above space and looking down on it. In 

fact, at one point, Einstein argued there had to be an absolute reference point or else the 

shape of space would become ambiguous. 

For a sense of why the ambiguity arises, consider how we experience geography 

in everyday life. We might suppose there is a unique “real” shape to the landscape–what 

Google Earth shows–but in practice the shape is defined by the experience of being 

embedded within that landscape, and that experience can vary. A student running late to 

an exam, an athlete hobbling on a sprained ankle, a professor walking with a colleague 

while deep in conversation and a cyclist yelling at pedestrians to get out of the way will 

perceive very different campuses. A short distance for one may seem an interminable 

crossing to another. When we eschew the view from on high, we can no longer make 

definitive statements about what is where. 

In an epiphany in 1915, Einstein realized that the ambiguity is not a bug but a 

feature. He noted that we never observe places to have absolute locations, anyway. 

Instead we assign positions based on how objects are arranged relative to one another, 

and–crucially–those relative locations are objective. Everyone wandering around the 

college campus will recognize the basic ordering of places. They will juxtapose the U.C. 

student center with the lagoon rather than putting them on opposite sides of campus. If 

the landscape buckled or flowed while preserving these relations, the denizens would 

never know. So it is for space time. Different observers may ascribe different locations 

to a place but will agree on the relations that places bear to one another. These relations 

are what determine the events that occur. «If George and Don met in a certain café at 

noon in the first space time», Marolf tells me, «they would also do so in the reshuffled 

space time. It's just that in the first case this would have occurred at point B, and in the 

reshuffled case it occurs at point A». 

The cafeteria, then, is situated at A or B or C or D or E–an infinity of possible 

positions. When we say it’s located at such and such a place, we’re really using a 
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shorthand for its relations to other landmarks. Lacking definitive coordinates, the 

cafeteria must be situated by the things within and around it. To locate it, you’d need to 

search the world over for a place where the tables, chairs and salad bar are arranged just 

so and where a patio overlooks a lagoon bathed in the golden sunlight of southern 

California. The position of the student center is a property not of the center but of the 

entire system to which it belongs. «The question you asked in principle refers to the 

whole space time», Marolf says. 

The ambiguity of localized measurements is a form of nonlocality. To begin with, 

quantities such as energy can’t be situated in any specific place, for the simple reason 

that there is no such thing as a specific place. You can no sooner pin down a position 

than you can plant a flag on the sea. Points in space are indistinguishable and 

interchangeable. Because they lack any differentiating attributes, whatever the world 

consists of must not reside at points; space is unable to support any localized structure. 

Gravitational quantities must instead be holistic–properties of spacetime in its entirety. 

Furthermore, the multiple equivalent shapes of space are described by different 

configurations of the gravitational field. In one configuration, the field might exert a 

stronger force in one place than it would in another configuration, with compensating 

changes elsewhere to maintain the relative arrangement of objects. Points in the 

gravitational field must be interlinked with one another so that they can flop around 

while collectively still producing the same internal arrangement of objects. These 

linkages violate the principle that individual locations in space have an autonomous 

existence. Marolf has put it this way: «Any theory of gravity is not a local field theory. 

Even classically there are important constraint equations. The field at this point in space 

time and the field at this point in space time are not independent». 

Under most circumstances, we can ignore this nonlocality. You can designate 

some available chunk of matter as a reference point and use it to anchor a coordinate 

grid. You can, to the chagrin of Santa Barbarians, take Los Angeles as the center of the 

universe and define every other place with respect to it. In this framework, you can go 

about your business in blissful ignorance of space's fundamental inability to demarcate 

locations. «Once you’ve done that, the physics looks like it is local», Marolf says. «The 

dynamics of gravity is completely local. Things move in a continuous way, limited by 

the speed of light». But the properties of gravity are still only «pseudo local». The 

nonlocality is always there, lurking beneath the surface, emerging under extreme 

circumstances such as black holes. 

In short, Einstein's theory is nonlocal in a more subtle and insidious way than 

Newton's theory of gravity was. Newtonian gravity acted at a distance, but at least it 

operated within a framework of absolute space. Einsteinian gravity has no such element 

of wizardry; its effects ripple through the universe at the speed of light. Yet it 

demolishes the framework, violating locality in what was, for Einstein, its most basic 

sense: the stipulation that all things have a location. General relativity confounds our 

intuitive picture of space as a kind of container in which material objects reside and 

forces us to search for an entirely new conception of place. 
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ДОДАТОК Г 

Вправа 1.2.1 

Pokhvala S. M.  High-frequency variations of hydrogen spectral lines in the B3V star η 

UMa / S. M. Pokhvala // Advances in Astronomy and Space Physics. – 2015. – Vol. 5. – 

P. 21–23. Режим доступy : http://adsabs.harvard.edu/abs/2015AASP....5...21P 

 

Introduction. The stars of spectral type B are high-luminosity blue stars. Their 

spectra contain lines of neutral helium, with maximum intensity of subclass B2. Their 

spectra contain hydrogen lines, as well as lines of ionized metals including MgEE and 

Si. The B-type stars often reveal variations in the line HeE E (1 640 Е) [1], as well as 

emission in the infrared region [2]. ηUMa is a main-sequence star of the spectral class 

B3V, with mass 6 M and radius 1.8 K, an effective temperature of 22000 K . In 1 95 1 

the star was added to variables Catalogue of suspected variable stars [3]. Cassinelli [4] 

had studied the data from the cosmic ray observatory ROSAT, to detect the emission 

lines in B stars. His study did not confirm the presence of emission from η UMa. B-type 

stars do not have coronae; they do not have a highly convective zone in the upper 

atmosphere, as is the case with chromo spherically active stars of late spectral types. 

However, they often display a high rate of mass loss and stellar winds of speeds up to 

3000 km/s. All of these factors give some ground to search for both photometric and 

spectral variability in B-type stars. In this paper we present evidence of spectral 

variability of η UMa with amplitudes of tenths of a percent in the sub-second range. 

Observations. Spectral observations of η UMa were carried in July 20 14 in the 

Andrushivka Astronomical Observatory. The goal of the observations was to obtain 

spectra of hot stars (the divisors), in order to calibrate spectra of program stars. 

However, while processing the observations, we found that η UMa shows fast variation 

in the hydrogen lines. Such variations are mainly typical for late-type stars with 

chromospheric activity. To investigate the spectral variability of η UMa 200 spectra 

were obtained with an exposure of 0.1 seconds and a time resolution of 1.96seconds. 

Fig.1 shows recorded spectra of η UMa. To verify the presence of variability it is 

necessary to show that such a variability is absent in a comparison star. For this 

purpose, we used the comparison star 77 Cyg of spectral type A0V, V = 5.73.  

Fig.2 shows the Ca II H, K and hydrogen absorption linesfrom a sample of 500 

spectra with a time resolution 2. 88 seconds in 77 Cyg.  

Fig.3 shows the relative variation in the spectrum of 77 Cyg, equal to the ratio of 

the standard deviations of spectra to the average intensity in the spectrum at a given 

wavelength. In the absence of variability the minima of relative variations coincide with 

the minima of intensities. This is due to the fact that in random variables with Poisson 

distribution, the mean and the variance are equal.  

Thus, Figs.2, 3 suggest that variations in the spectrum of 77 Cyg are absent. To 

eliminate continuous spectrum of a star (continuum) and obtain the absorption spectra 

we used high-frequency filtering of spectra with the Kaiser digital filter. Details of 

filtering techniques can be found in [5, 7].  
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The transmission curves of the digital filter are shown in Fig.4.The lower limit of 

the filter corresponds to the spatial frequency of 1 /50 pixel−1, the top of 1 /30 pixel−1. 

One pixel corresponds to 9 Е in the wavelength scale. The filter suppresses a signal in 

the stop band frequency up to 40 decibels. 

The absorption spectrum of η UMa in Fig. 5 is typical of that of B-type stars. 

Absorption lines of hydrogen and the atmospheric oxygen line O2 (λ = 7605 Е) are 

present in the spectrum. The half-width line Hβ (λ = 4861 Е) corresponds to a spectral 

resolution of the spectrograph and is FWHM = 40 Е. 

In measurements with CCD detectors, the readings (ADU) are proportional to the 

intensity and the gain. Fig. 6 shows the ratio of the variance to the mean intensity for the 

program star. The amplification factor is equal to two. The figure shows that the 

intensity follows the Poisson distribution (dispersion and average intensity are equal 

with an accuracy of approximately 1%). The following Fig.7 shows the dependence of 

the variance to the mean intensity in the spectrum of the program star. For Poisson 

random variables, the following relation holds [6]: (n − 1) σ2 / mean = χ2 where n is the 

number of measurements. The formula allows setting a detection threshold by using the 

χ2 probability distribution. For n = 200 the 99 % detection threshold is 1.25. 

Fig.7 shows that the hydrogen Balmer lines and atmospheric lines around 6800 Е, 

7300 Е and 7605 Е are variable. It follows that the variations in hydrogen lines 

comprise approximately from 0.2 % to 0.5 %, while that of the oxygen line comprises 

up to 2 %. 

Fig.8 shows a similar relationship for the comparison star 77 Cyg. The 99 % 

detection threshold for n = 500 is 1.15. The number of noise peaks above the detection 

threshold does not exceed 1.4 %. With 99 % confidence it can be argued that the 

comparison star 77 Cyg is not variable. 

Conclusions. Dynamic spectroscopy of the hot star η UMa of spectral class B3V 

with a slitless spectrograph with a spectral resolution R ∼ 1 00 allowed us to detect 

rapid variations in hydrogen lines Hα, Hβ , Hγ from 0.2% to 0.5 %, as well as variations 

in atmospheric absorption lines. The characteristic time of variation is in the sub-second 

range. Such rapid variations in the spectra of stars of the main sequence B is observed, 

apparently, for the first time. The mechanism of variations is unknown. Perhaps this is 

due to the stellar wind, which in stars of this class can reach up to 3000 km/s. 
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ДОДАТОК Д 

Вправа 1.2.2 

Kuznetsov M. K. Spectral investigations of CM Draconis – new results / 

M. K. Kuznetsov, Ya. V. Pavlenko, H. R. A. Jones,  D. J. Pinfield // Advances in 

Astronomy and Space Physics. – 2012. – N 2. – Р. 15–16. Режим доступy : 

http://aasp.kiev.ua/index.php?text=2012v2i1_content 

 

CM Draconis is spectroscopic and eclipsing binary system that consists of two 

nearly identical M dwarfs. The masses and radii for the components are known with 

high accuracy. The period of the system is P = 1.268 day. In the course of this work we 

used 29 medium resolution (R = 47,000) echelle spectra of CM Dra which were 

obtained at several different orbital phases at the 4. 2-m William Herschel Telescope. 

We calculated synthetic spectra for a region of Nai 8185 Е, Nai 8197Е and RbI 7818 Е 

lines and fitted the spectra for all of the orbital phases. We refined the effective 

temperature and metallicity of the system components, using similarity function (S 

function) of the observed and synthetic spectra for different phases. 

Key words: stars, fundamental parameters, binaries, eclipsing, spectroscopic. 

Introduction. The study of M dwarfs is one of the foremost challenges of the 

modern astrophysics. Late-type stars are the most numerous population in the solar 

neighbourhood but they are still not well understood. CM Dra is an eclipsing and 

double-lined spectroscopic binary system with period P = 1.268 days [8]. The accuracy 

of the masses and radii of the components is better than one percent [9]: 

M1 = 0.23102 ± 0.00089M 

M2 = 0.21409 ± 0.00083M 

R1 = 0.2534 ± 0.0019R 

R2 = 0.2398 ± 0.0018R 

This makes CM Dra an excellent test object for stellar atmosphere and stellar 

evolution models. The physical components of CM Dra are almost identical. Their 

spectral classes are estimated as dM4.5 [8]. In [13] it has been shown that the 

components of CM Dra have the metallicity range −1.0 < [M/H] < −0.6 that is 

consistent with metal-poor stars. The low metallicity of the components in combination 

with the fact that CM Dra is a high proper motion object leads to the conclusion that 

CM Dra could be a representative of Population II stars [6]. Both components show 

chromospheric activity and the system’s age is estimated as 4.1 Gyr [9]. The observed 

radii and masses for both components show poor agreement with stellar evolution 

models [7]. The empirical results indicate that both components are larger by 0.01Rsun 

then it was predicted by stellar evolution model [1] for these masses and age. 

Observations. We used spectroscopic data from the archives of the 4.2-m 

William Herschel Telescope. The spectra were obtained with high-resolution 

spectrograph (UES) during May 2023, 1997 for different orbital phases. 29 echelle 

spectra, which were obtained with resolution R = 47,000 for spectral range from 4500 to 

10000 Е, was used. The radial velocity curve can be seen in Figure 1. The velocity 
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value ranges from 40 to 1 50 km/s. The crosses represent the observed phase. The 

spectrum of M dwarfs is described by strong molecular absorption by TiO and VO 

bands.These bands could be wider than a single order of echelle spectra, thus it becomes 

diffcult to use spectral energy distribution on large scales that is extremely important for 

the study of cool dwarfs. It ispossible to use only a few strong atomic lines which can 

be identified against the background of molecular bands. The subordinate sodium 

doublet Nai 8185 Е, Nai 8197 Е, and resonance Rbi 7802 Е line are strong enough to be 

useful for the analysis of the stellar atmosphere parameters. 

Synthetic spectra of CM Dra. Because CM Draconis is a spectroscopic binary 

system, we used a synthetic spectrum calculation procedure contrary to the commonly 

used procedure for single stars analysis. We calculated the synthetic flux F
l
ν for each 

component individually and made a convolution of synthetic spectra with the 

instrumental profile corresponding to a resolution of R =47000. The rotational profile of 

the star was calculated with the method from [2]. The synthetic fluxes from the 

components has been summarized taking into account a shift, corresponding to the 

relative orbital velocity of the components in the observed phase. A rotational velocity 

V sin(i) = 10 km/s and microturbulent velocity Vturv = 3 km/s was adopted. 

We used NextGen models [3] as stellar atmospheric models. Synthetic spectra 

were computed with the WITA6 software package [10]. We used the list of atomic lines 

from VALD [4] and the line list of TiO from [11]. The calculations were made 

assuming the local thermodynamic equilibrium (LTE) for a one-dimensional 

atmosphere without sources of energy in hydrostatic equilibrium. WITA use sources of 

opacity in the continuum utilizing the ATLAS9 [5]. The calculation of the ionization 

and dissociation equilibrium (IDR) was made assuming of LTE for a mixture of 100 of 

molecules which are most common in the atmospheres of cool stars according to current 

view. The constants from [12] were used to solve the system of hydrodynamical 

equations. Theoretical spectra were calculated for effective temperatures Teff = 3000 − 

3200 K, log g = 5.0 and abundances [M/H] = 0.0, [M/H] = −0.5, [M/H] = −1.0 in 

regions of Nai (8185 Е, 8197 Е) and Rbi (7802 Е) lines. Synthetic spectra were 

calculated and its were made for 29 orbital phases. Fitting results for Teff = 3100 K, logg 

= 5.0 and [M/H] = −0.5 in the region of subordinate sodium lines Nai 8185 and Nai 8197 

are presented in Figure 2. 

S function analysis and results. We used the function of similarity of observed 

and synthetic spectra (S function) analysis for all phases to obtain effective temperatures 

and abundances of the components. Values of the S function for several sets of 

parameters and phases can be found in Table 1. According to the S function analysis for 

all of the phases, we determined Teff = 3100 K and metallicity [M/H] = −0.5 dex for 

each component. The uncertainties of the temperature and metallicity 

determinations is about 75 K and 0.25 dex respectively. The obtained results are 

in a good agreement with previous studies. Thus we can be confident of the 

effectiveness of our methodology in the analysis of stellar atmospheres. 
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ДОДАТОК Е 

 Вправа 1.2.2 

Bond T. C. Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific 

assessment / T. C. Bond, S. J. Doherty // Journal of Geophysical Research : Atmospheres. – 

2013. [Електронний ресурс]. Режим доступy : http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/

10.1002/jgrd.50171/full.  

 

Black carbon aerosol plays a unique and important role in Earth’s climate system. 

Black carbon is a type of carbonaceous material with a unique combination of physical 

properties. This assessment provides an evaluation of black-carbon climate forcing that 

is comprehensive in its inclusion of all known and relevant processes and that is 

quantitative in providing best estimates and uncertainties of the main forcing terms: 

direct solar absorption; influence on liquid, mixed phase, and ice clouds; and deposition 

on snow and ice. These effects are calculated with climate models, but when possible, 

they are evaluated with both microphysical measurements and field observations. 

Predominant sources are combustion related, namely, fossil fuels for transportation, 

solid fuels for industrial and residential uses, and open burning of biomass. Total global 

emissions of black carbon using bottom-up inventory methods are 7500 Gg yr
−1

 in the 

year 2000 with an uncertainty range of 2000 to 29000. However, global atmospheric 

absorption attributable to black carbon is too low in many models and should be 

increased by a factor of almost 3. After this scaling, the best estimate for the industrial-

era (1750 to 2005) direct radiative forcing of atmospheric black carbon is +0.71 W m
−2

 

with 90% uncertainty bounds of (+0.08, +1.27) W m
−2

. Total direct forcing by all black 

carbon sources, without subtracting the preindustrial background, is estimated as +0.88 

(+0.17, +1.48) W m
−2

. Direct radiative forcing alone does not capture important rapid 

adjustment mechanisms. A framework is described and used for quantifying climate 

forcings, including rapid adjustments. The best estimate of industrial-era climate forcing 

of black carbon through all forcing mechanisms, including clouds and cryosphere 

forcing, is +1.1 W m
−2

 with 90 % uncertainty bounds of +0.17 to +2.1 W m
−2

. Thus, 

there is a very high probability that black carbon emissions, independent of co-emitted 

species, have a positive forcing and warm the climate. We estimate that black carbon, 

with a total climate forcing of +1.1 W m
−2

, is the second most important human 

emission in terms of its climate forcing in the present-day atmosphere; only carbon 

dioxide is estimated to have a greater forcing. Sources that emit black carbon also emit 

other short-lived species that may either cool or warm climate. Climate forcings from 

co-emitted species are estimated and used in the framework described herein. When the 

principal effects of short-lived co-emissions, including cooling agents such as sulfur 

dioxide, are included in net forcing, energy-related sources (fossil fuel and biofuel) have 

an industrial-era climate forcing of +0.22 (−0.50 to +1.08) W m
−2

 during the first year 

after emission. For a few of these sources, such as diesel engines and possibly 

residential biofuels, warming is strong enough that eliminating all short-lived emissions 

from these sources would reduce net climate forcing (i.e., produce cooling). When open 

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/jgrd.50171/full
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/jgrd.50171/full
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burning emissions, which emit high levels of organic matter, are included in the total, 

the best estimate of net industrial-era climate forcing by all short-lived species from 

black-carbon-rich sources becomes slightly negative (−0.06 W m
−2

 with 90 % 

uncertainty bounds of −1.45 to +1.29 W m
−2

). The uncertainties in net climate forcing 

from black-carbon-rich sources are substantial, largely due to lack of knowledge about 

cloud interactions with both black carbon and co-emitted organic carbon. In prioritizing 

potential black-carbon mitigation actions, non-science factors, such as technical 

feasibility, costs, policy design, and implementation feasibility play important roles. 

The major sources of black carbon are presently in different stages with regard to the 

feasibility for near-term mitigation. This assessment, by evaluating the large number 

and complexity of the associated physical and radiative processes in black-carbon 

climate forcing, sets a baseline from which to improve future climate forcing estimates. 

Black carbon is emitted in a variety of combustion processes and is found 

throughout the Earth system. Black carbon has a unique and important role in the 

Earth's climate system because it absorbs solar radiation, influences cloud processes, 

and alters the melting of snow and ice cover. A large fraction of atmospheric black 

carbon concentrations is due to anthropogenic activities. Concentrations respond 

quickly to reductions in emissions because black carbon is rapidly removed from the 

atmosphere by deposition. Thus, black carbon emission reductions represent a potential 

mitigation strategy that could reduce global climate forcing from anthropogenic 

activities in the short term and slow the associated rate of climate change. 

Previous studies have shown large differences between estimates of the effect of 

black carbon on climate. To date, reasons behind these differences have not been 

extensively examined or understood. This assessment provides a comprehensive and 

quantitative evaluation of black carbon's role in the climate system and explores the 

effectiveness of a range of options for mitigating black carbon emissions. As such, this 

assessment includes the principal aspects of climate forcing that arise from black carbon 

emissions. It also evaluates the net climate forcing of combustion sources that emit large 

quantities of black carbon by including the effects of co-emitted species such as organic 

matter and sulfate aerosol precursors. The health effects of exposure to black carbon 

particles in ambient air are not evaluated in this assessment. 
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Introduction. Magnetic monopoles are hypothetical magnetically charged 

particles first introduced by Dirac in 1931. He demonstrated that the existence of 

magnetic monopoles naturally leads to the quantization of the electric charge [1]. In 

1974, ’t Hooft and Polyakov discovered independently that, in certain spontaneously 

broken gauge theories, magnetic monopoles are not only a possibility, but a requirement 

[2, 3]. However, despite intensive search efforts, no magnetically charged particles were 

detected up to now, and stringent experimental flux limits beyond the original Parker 

bound of flux F∼10
−15

 cm
−2s

−1sr
−1

 [4] were provided. The development of huge 

detectors for performing neutrino astronomy gives rise to new expectations for the 

search for magnetic monopoles, and ANTARES offers new interesting opportunities in 

this field. In this paper a search for upward going relativistic magnetic monopoles for 

one year of data taking in 2008 with the ANTARES detector [5] is presented. Section 2 

will first introduce magnetic monopoles and their signature in the ANTARES neutrino 

telescope will be briefly presented. Then the simulation and reconstruction algorithm 

will be detailled in section 3, and finally the analysis method will be explained in 

section 4, and the final results will be given in section 5. 

Magnetic monopoles and their signal in the ANTARES neutrino telescope. 

Most of the Grand Unified Theories (GUTs) predicts the creation of magnetic 

monopoles in the early Universe. Indeed, in 1974, ’t Hooft and Polyakov showed 

independently that elements caracterising well a magnetic charge, as introduced by 

Dirac in 1931 [1], occur as solitons in Gran Unified Theories (GUT) in which a larger 

gauge group breaks down into a semi-simple subgroup containing the explicit U(1) 

group of electromagnetism [2, 3]. These particles are topologically stable and carry a 

magnetic charge defined as a multiple integer of the Dirac charge gD = hc/2e, where e is 

the elementary electric charge, c – the speed of light in vacuum and  h – Planck’s 

constant. Depending on the specific model, the masses inferred for magnetic monopoles 

range over many orders of magnitude, from 10
4
 to 10

20
 GeV [6]. 

Since fast monopoles have a large interaction with matter, they can loose large 

amounts of energy in the terrestrial environment. The total energy loss of a relativistic 

monopole with one Dirac charge is of the order of 10
11

 GeV after having 

crossed the full diameter of the Earth [7]. Because magnetic monopoles are 

expected to be accelerated in galactic coherent magnetic field domains to energies of 

about 10
15

 GeV [8], calculations suggest that monopoles with mass below ∼ 10
14

 GeV 
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would be able to cross the Earth and reach the ANTARES detector as upward going 

signals.  

Signal in the ANTARES neutrino telescope. The ANTARES detector is an 

underwater neutrino telescope immersed in the Western Mediterranean Sea at a depth of 

2475 m [9]. In its full configuration the detector consists in 12 mooring lines, each 

comprising 25 storeys separated by 14.5 m. A storey consists of 3 glass spheres housing 

a photomultiplier. Finally each line is connected to a Junction Box, which is connected 

to the shore station at La Seyne-sur-Mer by an electro-optical cable of 40 km length. 

As for electric charged particles, magnetic monopoles crossing ANTARES with a 

velocity higher than the speed of light in the sea water of β ∼ 0.74, are expected to emit 

Cherenkov light. The expected light is however much more intense, with about 8550 

times more Cherenkov photons than muons of the same velocity [10]. 

In addition to the direct photon emission above the Cherenkov threshold, 

magnetic monopoles can produce indirect light below. Indeed, by ionizing the sea water 

along its path, a monopole with a velocity β > 0.51 will knock out electrons (δ−rays), 

which will get enough energy for emitting Cherenkov light [11]. Fig. 1 indicates the 

amount of light produced during the crossing of a monopole of charge gD as a function 

of its velocity, compared to the emission of a through going muon. 

Simulation and reconstruction. Simulation. Upward going magnetic monopoles 

with one unit of Dirac charge (g = gD) have been simulated using a Monte Carlo 

program based on GEANT3 [12] for ten ranges of velocities in the region β = [0.550, 

0.995] and with the incoming direction distributed isotropically over the lower 

hemisphere. 

The simulation of emitted photons is processed inside a cylindrical volume 

surrounding the instrumented volume. A radius of 480 m, four times larger than that 

used for the standard ANTARES muon simulation, is chosen in order to take into 

account the large amount of light emitted by a magnetic monopole. When searching for 

upward going magnetic monopoles, the main physical backgrounds are upward going 

atmospheric neutrino-induced muons and downward going atmospheric muons. For 

simulating atmospheric muons, the CORSIKA program [13] in combination with the 

QGSJET [14] code was used, employing the Horandel model for the cosmic ray 

spectrum, whereas atmospheric neutrinos were simulated according to the Bartol flux 

[16,17] and the RQPM model[18]. In order to match the real detector conditions, the 

simulations have been performed using the dead channel information and the optical 

background rates extracted from the data. 

Reconstruction algorithms. Before the Before the reconstruction step, the 

different trigger algorithms are applied to data before events are stored [19]. These 

conditions lead to less than 15 % inefficiency for monopoles with a velocity greater than 

β = 0.58 that produced at least six hits in the detector. The standard track reconstruction 

assumes that particles travel at the speed of light. In order to improve the sensitivity for 

magnetic monopoles travelling with lower velocities, the velocity was introduced as a 

free parameter in the track fit. The modified algorithm performs two independent fits, a 

track fit and a bright point fit. The former reconstructs the track of a particle crossing 
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the detector at a velocity β, introduced as a free parameter, while the latter reconstructs 

the event as a point-like light source. Both fits minimize the same quantity χ2 defined 

as: 

χ
2
 =  [(tγ − ti)

2
/σ

2
i+ Ai] (1) 

 

The first term on the right hand side is the sum for N hits of the square of the time 

residual, where tγ is the expected arrival time of a hit, ti the measured time and σi the 

time uncertainty for each hit. The second term Ai corresponds to the contribution of hit 

charge weighted by its minimal approach distance. It brings a penalty to hits with large 

amplitude combined with a large minimal approach distance. This algorithm yields a 

resolution δβ on the reconstructed velocity of magnetic monopoles of about δβ ∼  0.025 

for velocities lower than the Cherenkov threshold, βC = 0.74, improving to δβ ∼  0.003 

for higher velocities. 

The [nhit, λ] cuts for every velocity bins, defined previously were then applied to 

the 85 % data sample. The number of atmospheric background events expected after 

116 days of data taking is indicated in Table 1 for each bin of reconstructed velocity, as 

well as the number of observed events when the selection cuts are applied to the 85 % 

data sample. No significant deviations from the background-only hypothesis are 

observed by comparing the number of expected events and the number of observed 

events. All the observed events are therefore considered as background, with no claim 

for a monopole discovery.  

In the flux upper limit calculation, systematic uncertainties were considered. They 

mainly depend on uncertainties on the detector efficiency. The major contributions to 

the uncertainties are the OM angular acceptance which contributes to 15 % and the 

uncertainty in the light absorption length in water which gives an uncertainty of 10 % 

[21]. To estimate the effect of the loss of detection efficiency, 18 % of  hits per event 

were removed randomly in Monte Carlo monopole simulation. This leads to a 

deterioration of the upper limit of 3 % above the Cherenkov threshold and between 

30 % and 7 % for velocities below. The flux upper limit for upward going magnetic 

monopoles is shown in Fig. 4 as a function of the monopole velocity, and is compared 

to previous limits. 

Conclusion. The analysis performed on 116 days of data taking in 2008 by the 

ANTARES detector, for the search for magnetic monopoles yields to new constraints on 

the upward going magnetic monopole flux. This new upper limit improves by a factor of 

about 3 the AMANDA’s one over the range 0.75 ≤ β ≤ 0. 995 (γ =10), whereas for the 

first time for neutrino telescope, an analysis is sensitive and improves the flux upper 

limit below the Cherenkov threshold. 
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What is the Higgs boson? 

The Higgs boson (named for Scottish physicist Peter Higgs) is an unusual kind of 

subatomic particle. To explain how unusual, let's back up a bit. 

In our current theory of particle physics, fundamental particles do not have mass 

on their own. They get their mass by interacting with the the Higgs field. The field is a 

concept like a magnetic or gravitational field: it’s present everywhere. (Unlike a 

magnetic or gravitational field, though, the size of the Higgs field doesn’t change much 

from place to place.) Higgs bosons are ripples of the Higgs field. By finding the Higgs 

bosons, we have evidence that the field itself exists – like seeing water waves and 

concluding there must be an ocean beneath. 

The Higgs field is extremely important in particle physics. It’s no exaggeration to 

say that it makes your existence possible. Without it, atoms would not exist; electrons 

would zip away from nuclei at the speed of light. The value of the Higgs field 

determines what kinds of nuclei are stable and some of the differences between matter 

and antimatter. Almost all particles we know of are affected in some way by the Higgs 

field. 

What have we discovered? We have found a new particle which, on the whole, 

appears to have the properties expected for the simplest Higgs boson model. This new 

particle has a mass about that of an atom of cesium. We can only make general 

statements now because we just have enough data to claim that we see something, but 

not enough data to know precisely how it behaves. 

This point is important because there are many theories which would modify 

these properties from the simplest model. Our discovery has already ruled out many 

ideas that would have predicted that we would see nothing at all, that it would be at a 

different mass, or that it would decay wildly differently. 

Ok, you found it, are you done now? Not by any means. We have found 

something, but have only been able to get a brief glimpse of it. The exact properties of 

this particle will be able to give us huge insight into what additional particles and forces 

there might be. We are planning to study this particle in great detail to accumulate as 

much information about it as we can. 

How is UT involved? UT physicists form part of the ATLAS collaboration, which 

built and operates a particle physics experiment at the Large Hadron Collider at CERN, 

the European particle physics laboratory. This facility is the only place in the world 

where Higgs bosons can be produced and studied. 
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Higgs decays in the type II 2HDM. 

The type II 2HDM is the most studied one, since the couplings of the MSSM are 

a subset of the couplings of the type II 2HDM. The coupling of the light neutral Higgs, 

h, to fermions depends on the fermion charge. The coupling of the Q = 2/3 quarks is the 

same as in the type I 2HDM, i.e. it is the Standard-Model coupling times cosα/ sinβ. On 

the other hand, the coupling of the Q = −1/3 quarks and of the leptons is the Standard-

Model coupling times −sinα/ cosβ. In the large tan β scenario, this means that the 

couplings of the Q = −1/3 quarks and of the leptons are much larger than in the type I 

2HDM. In fact, one can see that the ratio of the bottom quark Yukawa coupling to that 

of the top quark is approximately tan α tan β times the same ratio for the type I 2HDM, 

and this can drastically affect the phenomenology. The couplings to gauge bosons are 

the same as in the type I 2HDM. Therefore, one still has the gauge-phobic limit for h if 

sin(α−β) = 0, but there is no fully fermiophobic limit. If α = ±π/2 (α = 0), then the h won’t 

couple to the Q = 2/3 quarks (Q = −1/3 quarks and leptons), but no choice of α will 

eliminate all couplings to fermions. 

The branching ratios of the light neutral Higgs are plotted in Fig. 5 for tan β = 1 

and tan β = 6. Note that, as expected, the curves for tan β = 1 are very similar if one 

shifts α by π/2 and flips the sign. The b-phobic value of α is zero in the type II 2HDM. 

At the b-phobic point, say for a Higgs mass of 100 GeV, neither the b¯b nor the WW, 

ZZ modes are substantial. In this case, the c¯c and gluon-gluon decays dominate.  

Since neither can be seen at the LHC, we have not included them here, although a 

very similar figure with these modes included appears in Arhrib et al. for mh = 110 GeV 

and tan β = 1. 

Unlike the type I 2HDM, however, there is in this case a strong dependence on 

tan β. In Fig. 5 we also show the decays for tan β = 6. One sees that, as expected, the 

gaugephobic point α = β moves to the right, and the b-phobic point remains at α = 0. For 

a relatively light h, with a mass of 100 GeV, the enhanced coupling of the b quark when 

tan β = 6 causes the phase-space suppression of the WW decay mode to be quite 

dramatic, with virtually no WW pairs except at the b-phobic point. Even at that point, 

the WW branching ratio is only around 10 %, since the gluon-gluon decay goes through 

a top-quark loop which is not suppressed at the b-phobic point, and thus becomes 

dominant. Still, slightly away from the b-phobic point, the b¯b mode already dominates 

again although, for a light h, the diphoton mode is not negligible. It is interesting to note 
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that this model contains a sizable region of parameter space in which a light Higgs with 

a mass of 160 GeV will still predominantly decay into b quarks rather than W pairs. 

For tan β = 30, the gauge-phobic point is extremely close to α = π/2, and the trend 

becomes even more dramatic, with the mh = 190 GeV curve becoming close to the mh 

= 130 GeV curve of the tan β = 6 plot. At this point, even a relatively heavy h will have 

negligible couplings to WW or ZZ for most values of α. 

It should be kept in mind that the branching ratio into τ+τ− is approximately 10 % 

of the one into b¯b. The backgrounds for the b¯b mode are huge at the LHC, rendering 

that decay mode very difficult to observe, while the backgrounds for τ+τ− are much less 

severe and therefore, even if the b¯b mode cannot be seen at the LHC, h could still be 

detected through its decay to τ+τ−. 

As noted earlier, the recent review article by Djouadi [24] studies the Higgs 

phenomenology of the MSSM in great detail, and that is a special case of the type II 

2HDM. 

Much of the analysis in that article will be relevant here. In the general case, there 

are some differences. In the MSSM, the light Higgs cannot be much heavier than 130 

GeV, as it can here. In addition, α is determined in terms of other Higgs masses and β 

and is thus much more restricted. Nonetheless, the basic features shown in Fig. 5 are, 

for h masses at 130 GeV and below, also present in the MSSM. For large tan β, the b¯b 

decay mode dominates for most of parameter space. However, the MSSM (at tree level) 

does not allow α = 0, and thus the b-phobic region does not occur. The major 

differences, then, are that the general type II 2HDM allows for a heavier h and that it 

also allows for the possibility that a fairly light h could still predominantly decay into W 

pairs. 

In the discussion of the type I 2HDM, we also discussed the decays of the light 

Higgs into a Z plus a pseudo scalar and of a light Higgs into two pseudo scalars. 

Nothing much changes in the type II 2HDM. One still has a region of parameter space 

in which h → ZA can be substantial, and h → AA can be significant if A is light. The 

only difference is that if the A has a mass between 4 and 10 GeV, then its branching 

ratio into τ+τ− will be larger for large tan β, facilitating detection. 

Turning to the other neutral Higgs bosons, one can see that the couplings of the 

heavier scalar H are identical to those of the h if one replaces α by α − π/2. Thus the 

decay modes of the H, if it is lighter than 200 GeV, will be identical to those in Fig. 5 

after α is shifted to the left by π/2. For heavier H fields, however, there is a substantial 

difference between the type I and type II 2HDMs. This is because in the type II 2HDM, 

the ratio of the branching fraction into bottom quarks compared to the one into top 

quarks varies as tan2 β tan2 α compared with the type I 2HDM. In addition, the b-

phobic and t-phobic points do not coincide. For tan β = 1, the results for the t¯t mode 

are identical to those in Fig. 4, and the results for the b¯b are the same but with α shifted 

by π/2 (so the b-phobic points are at α = ±π/2). In Fig. 6, we plot the branching ratios of 

the heavy Higgs into fermions for tan β = 6 and tan β = 30. Again, one sees that the t-

phobic and b-phobic points are now different. There is here a striking difference 

between the type I and type II 2HDMs. The pseudoscalar does not decay into gauge 
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bosons, and thus it will decay into the heaviest fermions accessible, as in the type I 

2HDM. However, now the decay to Q = −1/3 quarks (Q = 2/3 quarks) will be multiplied 

by tan2 β (cot2 β), and for large tan β this will strongly suppress the coupling to top 

quarks. In fact, for tan β greater than about 6–7, the decay into bottom quarks will 

always exceed that into top quarks. 

Thus, for tan β near 1, the results for pseudo scalar decay are identical to those of 

the type I 2HDM. For a pseudo scalar mass in between 4 and 10 GeV, the main decay 

mode is τ+τ−, with a comparable branching ratio into c¯c. Above 10 GeV, the principal 

decay is into b¯b (with τ+τ− being approximately 10% of b¯b). As discussed in detail 

by Kominis [126], it might be easier, in this mass range, to look for the one-loop 

diphoton mode. Once the mass exceeds 200 GeV, A → hZ becomes possible, and then 

above 350 GeV, decays into top quarks dominate. For tan β much larger, say larger than 

10, the decay of a 4–10 GeV pseudo scalar is almost entirely into τ+τ−, due to the 

absence of charm decays. Above 10 GeV, b¯b dominates, and this domination continues 

for all masses; since the b¯b mode is difficult to observe at the LHC, it may be 

necessary to look at the diphoton mode to find the pseudo scalar. Kominis [126] 

discusses these possibilities in detail. 

It is straightforward to see (as discussed above) how the results of this section can 

be expanded to larger values of tan β—the results do not change substantially, except 

for the ratio of h decays into bottom quarks relative to top quarks. For a much more 

recent discussion with many references, which look at both the CP-conserving and CP-

violating models, see the papers of Kaffas, Osland and Ogreid [130, 88]. 

There is a class of models in which the electroweak symmetry is broken by the 

condensation of a strongly coupled fermion sector. Although this sector could come 

from a fourth generation, it need not. As noted originally by Luty [131], if this strongly 

interacting sector respects isospin invariance, then the resulting low energy theory is a 

two-Higgs doublet model. Using an RG-improved Nambu-Jona-Lasinio model, 

Burdman and Haluch [132] studied the effective low-energy scalar sector. They found 

that, not surprisingly, the scalars are all fairly heavy (in the 600-800 GeV region), but 

also found that the pseudo-scalar is light, with a mass ranging from 10 to 120 GeV. 

They discuss the phenomenology of the model, including precision electroweak fits, and 

find it similar to a type II 2HDM with an unusual mass spectrum and with tan β ∼ 1. 
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Scientists have predicted a new phase of superionic ice, a special form of ice that 

could exist on Uranus and Neptune, in a theoretical study performed by a team of 

researchers at Princeton University.  

«Superionic ice is this in-between state of matter that we can’t really relate to 

anything we know of–that’s why it’s interesting», Salvatore Torquato, a Professor of 

Chemistry who jointly led the work with Roberto Car, the Ralph W.’31 Dornte 

Professor in Chemistry. Unlike water or regular ice, in superionic ice the water 

molecules dissociate into charged atoms called ions, with the oxygen ions locked in a 

solid lattice, while the hydrogen ions move like the molecules in a liquid. 

Published on Aug. 28 in Nature Communications, the research revealed an 

entirely new type of superionic ice that they call the P21/c-SI phase, which occurs at 

pressures even higher than in the interior of giant ice planets of our solar system. Two 

other phases of superionic ice thought to exist on the planets are body centered cubic 

superionic ice (BCC-SI) and, close-packed superionic ice (CP-SI). 

Each phase has a unique arrangement of oxygen ions that gives rise to distinct 

properties. For example, each of the phases allows hydrogen ions to flow in a 

characteristic way. The effects of this ionic conductivity could be observed by planetary 

scientists in search of superionic ice. «These unique properties could essentially be used 

as signatures of superionic ice», said Torquato, «so now that you know what to look for, 

you have a better chance of finding it». 

Unlike Earth, which has two magnetic poles (north and south), ice giants can 

have many local magnetic poles, which leading theories suggest may be due to 

superionic ice and ionic water in the mantle of these planets. In ionic water both oxygen 

and hydrogen ions show liquid-like behavior. Scientists have proposed that heat 

emanating outward from the planet's core may pass through an inner layer of superionic 

ice, and through convection, create vortices on the outer layer of ionic water that give 

rise to local magnetic fields. 

By using theoretical simulations, the researchers were able to model states of 

superionic ice that would be difficult to study experimentally. They simulated pressures 

that were beyond the highest possible pressures attainable in the laboratory with 

instruments called diamond anvil cells. Extreme pressure can be achieved through 

shockwave experiments but these rely on creating an explosion and are difficult to 

interpret, Professor Car explained. 

http://www.nature.com/ncomms/2015/150828/ncomms9156/abs/ncomms9156.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150828/ncomms9156/abs/ncomms9156.html
http://phys.org/tags/ice/
http://phys.org/tags/oxygen+ions/
http://phys.org/tags/hydrogen+ions/
http://phys.org/tags/diamond+anvil+cells/
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The researchers calculated the ionic conductivity of each phase of superionic ice 

and found unusual behavior at the transition where the low temperature crystal, in which 

both oxygen and hydrogen ions are locked together, transforms into superionic ice. In 

known superionic materials, generally the conductivity can change either abruptly (type 

I) or gradually (type II), but the type of change will be specific to the material. 

However, superionic ice breaks from convention, as the conductivity changes abruptly 

with temperature across the crystal to close-packed superionic transition and 

continuously at the crystal to P21/c-SI transition. 

As a foundational study, the research team investigated superionic ice treating the 

ions as if they were classical particles, but in future studies they plan to take quantum 

effects into account to further understand the properties of the material.  
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The influence of molecular rotation on the volume dependence of thermal 

conductivity in liquid nitrogen was evaluated. A modified method of reduced coordinates 

has been used to calculate components of the isochoric heat capacity of liquid nitrogen. A 

difference in the behavior of temperature dependences of the Bridgman coefficient at pre-

crystallization temperatures in liquid Ar, CH4 and N2 is explained by the influence of 

rotational motion of molecules. 

Keywords: thermal conductivity, Bridgman coefficient, molecular rotation in liquids. 

I. INTRODUCTION. In the general case, the total energy of the molecules in a 

liquid is due to their random translational motion as well as their vibrational and rotational 

motions. As indirect, but in no case secondary, experimental data on the thermal 

conductivity Λ can serve as a source of information on the thermal motion in liquids [1]. A 

thorough analysis of the thermal conductivity features in liquids allows one to compare 

them with the results of structural and thermodynamic studies. The specific features of the 

dynamics of translational and rotational subsystem of molecular liquids affect their 

thermodynamic properties and must manifest themselves in one way or another in the 

relaxation processes [2]. This is primarily related to the coupling (known as translation-

rotation coupling) between translation displacements and molecular rotations and it is 

characteristically reflected in the kinetic properties of molecular liquids and, in particular, 

on the thermal conductivity. In the majority of cases, this coupling is most apparent for 

liquids at pre-crystallization temperatures in which the formation of orientational 

subsystem is accompanied by a change of structural ordering. Often this change is preceded 

by anomalous thermodynamic properties. 

In the present paper, we perform a detailed analysis of heat transfer in liquid 

nitrogen, paying special attention to the influence of molecular rotation on volume 

dependence of the thermal conductivity. With that purpose, we carried out a comparison of 

the isochoric thermal conductivity of liquid Ar, CH4 and N2. The distinctions between the 

volume dependence of liquid Ar, CH4 and N2 are explained by the influence of rotational 

motion of molecules. Finally, we give an additional argument by the calculation of the 

isochoric heat capacity components of liquid nitrogen. 

I. CALCULATION RESULTS AND DISCUSSION. The liquid that contains 

molecules or molecular ions is more complex than one containing only atoms or atomic 

ions because the individual species have orientation as well as position. This allows the 

existence of additional types of thermal motion (as compared with that in atomic liquid) 

and makes the interpretation of thermal conductivity data more difficult. It is necessary to 
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consider in molecular liquids, along with translation oscillation of molecules, the 

orientational motion of molecules as a whole, intramolecular rotation of molecular 

segments, and intramolecular oscillations. At the same time, by choosing corresponding 

liquids, we can exclude one or other type of thermal motion from consideration. For 

example, intramolecular rotation of molecular segments in simple molecular liquids can be 

disregarded, owing to the simplicity of the molecular structure. In most cases the energy of 

intramolecular coupling in simple molecular liquids exceeds considerably the energy of 

intermolecular interactions. Respectively, intramolecular coupling makes no significant 

contribution to the kinetic properties of simple molecular liquids. Thus, while considering 

the thermal conductivity of simple molecular liquids, we may restrict ourselves to the 

account of translation oscillations and the orientational motion of molecules as a whole. 

The peculiarities of translation-rotation coupling depend on molecular structure and are 

determined by the relationship between central and non-central intermolecular interaction 

forces. In the general case, the transition of molecular motion from low-amplitude 

librations to weakly hindered rotation is accompanied by a decrease in the thermal 

resistance W = 1/Λ [3]. Translation rotation coupling also leads to a softening of elastic 

constants and affects the molecular translation oscillation. 

Our previous studies of high-temperature thermal conductivity of simple molecular 

crystals [4–7] have revealed the peculiarities of heat transfer which are due to molecular 

rotation. The influence of this type of molecular motion on the heat transfer in molecular 

liquids is not yet completely clear. The liquid N2 is the convenient object for such a kind of 

investigations. As temperature rises, the orientational disordering (OD) processes in N2 

start to intensify in the high-temperature solid β-phase and increases further intensively in 

liquid phase immediately above melting temperature (63.15K [11]). The direct evidences 

for these OD processes came from the experiments cited in [8–13]. In the solid β-phase of 

N2 the frequency of reorientations varies with the temperature from 9.5x10
11

s
−1

 to 

5.5x10
12

s
−1

 immediately before melting [8]. According to [9,10], a negative jump of the 

spin-lattice relaxation time in N2 is observed at the melting temperature testifying that the 

rotation of nitrogen molecules in the liquid phase is more hindered than that in the solid 

one. This is due to the formation of a structure, where molecules can make free precession 

in the β-phase of solid N2; such a structure is not implemented in the liquid phase because 

of an irregular particle arrangement and thermal fluctuation effects [11]. Data from the 

consideration of the molecular volume have yielded a picture that showed for nitrogen to 

48.1x10
−24

cm
3 

in the solid β-phase and to 57.7x10
−24 

cm
3
 in the liquid state, whereas the 

value of this quantity calculated from the observed distance of closest molecule approach in 

the solid β-phase at 4K amounts to 64.7x10
−24 

cm
3
, provided the assumption of free 

molecular rotation is made [12]. How is it possible to observe the influence of molecular 

rotations on experimental thermal conductivity dependence? In this paper, we perform our 

study of molecular rotation effect by way of comparison of thermal conductivity of liquid 

N2 with the behavior of thermal conductivity of atomic liquids or molecular liquids in 

which the character of molecular rotations does not vary with temperature. The liquid Ar 

and CH4 were chosen for this purpose. The reasons for this choice are as follows: i) in 

argon there are no rotational degrees of freedom and a simply comparison with molecular 
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liquids shows features of influence of orientational subsystem; ii) in CH4 molecular rotation 

becomes close to free at temperatures above 50 K in the high-temperature solid phase [11, 

13].  

In this case, comparison between thermal conductivity dependences of liquid CH4 

and N2 shows direct influence of change in the character of nitrogen molecules rotations on 

thermal conductivities of liquid N2. iii) the isochoric thermal conductivity of liquid Ar, CH4 

and N2 were measured under identical conditions on the seme setup [14, 15]. 

The analysis of thermal conductivity data of liquids under saturated vapor pressure 

or under isobaric conditions does not allow revealing the influence of molecular rotation on 

thermal conductivity due to thermal expansion. Therefore, for comparison the isochoric 

thermalconductivity data must be used to exclude the thermal expansion effect.  

The experimental isochoric thermal conductivity Λv of liquid Ar, CH4 and N2 

according to data [14, 15] is shown in Fig. 1, a. From Fig. 1, a it can be seen that the 

behavior of the thermal conductivity of liquid N2 differs essentially from the thermal 

conductivity of liquid Ar and CH4. In liquid Ar and CH4, the isochoric thermal conductivity 

increases with temperature. At the same time Λv of liquid nitrogen is practically constant 

up approximately to 90K, and then begins to increase with temperature. The volume 

dependences of thermal conductivity Λ(V) are best suited for studying the influence of 

molecular rotation on the heat transfer. It is known that volume dependence of the thermal 

conductivity can be described by the Bridgman coefficient [16, 17]: 

g = −(∂lnΛ/∂lnV)T    (1) 

The Bridgman coefficients for liquid Ar, CH2 and N2 were calculated according to 

Eq. (1) using experimental data [14, 15]. 

a) Isochoric Λv thermal conductivity in liquid Ar, N2 and CH4.  

b) Temperature dependences of the Bridgman coefficient for liquid Ar, N2 and CH4.  

c) Isochoric heat capacity components for liquid and solid (β-phase [11]) N2. Tm 

is the melting temperature of N2, and Tf is the temperature of α → β phase transition 

in solid N2. 

The curves of g(T) for liquid methane and argon are similar testifying that there is no 

effect of the rotational motion of methane molecules. It can be seen from Fig. 1,b that the 

behavior of the Bridgman coefficient of liquid N2 differs essentially from the Bridgman 

coefficient of liquid Ar and CH4. In liquid Ar and CH4, the Bridgman coefficient decreases 

with temperature. At the same time, the Bridgman coefficient in liquid N2 initially increases 

with increasing temperature, then passes through a smooth maximum and starts to 

decrease. In our opinion, the distinctions observed between the volume dependence of 

liquid Ar, CH4 and N2 can be attributed to the influence of molecular rotation. The last 

assertion requires at least simplified explanations. In the course of gradual transition of 

molecules to the hindered rotation, the contribution of this type of thermal motion to heat 

capacity tends asymptotically to the heat capacity of a system of free rotators, and the 

relevant contributions to thermal expansion and thermal conductivity tend to zero [11]. An 

increase in the angular amplitude of librations cannot occur without an increase in the 

effective molecular volume. As a result this leads to an additional contribution to thermal 

expansion. Free molecular rotations means the absence of the interaction with translational 
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oscillations and rotations of other molecules. At free molecular rotations, translation-

rotation coupling can be neglected, and it leads to negligibly small effect of molecular 

rotation on thermal conductivity (for example, in liquid methane). 

A study of the influence of molecular rotation on the heat transfer is a rather complex 

problem due to the fact that, rather than being independent of one another, the translation 

and rotation motions in liquids occur as coupled translation-rotation vibrations. Therefore, 

to support our point of view and to elucidate the reasons for different behavior of g(T) in 

liquid Ar, CH4 and N2, we have calculated the translational, intramolecular and rotational 

contributions to the isochoric heat capacity of liquid N2. In general, the isochoric heat 

capacity Cv of simple molecular liquids can be written as a sum of contributions from the 

translational Ctr, intramolecular Cin and rotational Crot vibrations: 

Cv = Ctr + Cin + Crot    (2) 

Despite evidence for that molecular translation oscillations in liquids can be 

collective, it is uncertain whether Debye approximation is generally applicable to liquids. 

Therefore, the translational component Ctr was determined using a modified method of 

reduced coordinates [18]. 

III. CONCLUSIONS. The data provided by this study add to our general 

understanding of heat transfer processes features in molecular liquids. On the basis of the 

results obtained in the present investigation it seem justified to conclude that distinctions in 

the volume dependences of thermal conductivity for liquid Ar, CH4 and N2 are connected 

with the influence of rotational molecular motion in N2 at precrystallization temperatures 

(64–85K). Above 85–90K, nitrogen molecules rotation becomes “weakly-hindered”, and 

this influence disappears, so that the volume dependence of thermal conductivity in liquid 

N2 behaves similarly to thedependence for Ar and CH4. 
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Abstract.We study the nuclear ground-state properties by using the unitary-model-

operator approach (UMOA). Recently, the particle-basis formalism has been introduced in 

the UMOA, enabling us to employ the charge-dependent nucleon–nucleon interaction. We 

evaluate the ground-state energies and charge radii of  
4
He 

16
O 

40
Ca and 

56
Ni with the 

charge-dependent Bonn potential. The ground-state energy is dominated by the 

contributions from the one- and two-body cluster terms, while, for the radius, the one-

particle–one-hole excitations are more important than the two-particle–two-hole 

excitations. The calculated results reproduce the trend of experimental data of the 

saturation property for finite nuclei.  

Introduction. In nuclear theory, one of the most fundamental problems is to describe 

and understand the nuclear structure based on nuclear forces. This attempt has been made 

possible owing to the progress in computational power and nuclear many-body approaches. 

For light nuclei with mass numbers around 4≤A≤12, ab initio methods such as the no-core 

shell model (NCSM) [1] and the Green’s function Monte Carlo method [2] have been 

applied extensively to the ground- and excited-state properties. However, it is difficult to 

apply these methods to heavier nuclei because of the current computational limitations. In 

order to investigate the medium-mass region, one can apply many-body methods, such as 

the coupled-cluster method (CCM) [3] and the unitary-model-operator approach (UMOA) 

[4]. By employing these methods, ground-state energies of doubly magic nuclei have been 

calculated [5–10]. In the CCM, systematic calculations have been performed for the 

ground- and excited-state energies around oxygen [11] and calcium [12]. Such studies have 

also been done in the self-consistent Green’s function method [13, 14] and the in-medium 

similarity renormalization group approach [15–17].  

Besides the nuclear many-body approaches, one of the other important ingredients of 

numerical calculations is the nuclear interaction or potential. Recently, modern nucleon–

nucleon (NN) potentials [18–22] have been developed and can reproduce with high 

precision the proton–proton and proton–neutron scattering phase shifts, as well as the 

deuteron properties. It is known that these NN potentials generally have non-perturbative 

properties caused by the strong repulsive core and the singularity coming from the tensor 

force at short distances. Therefore, it is difficult to apply such bare potentials directly to 

nuclear structure calculations because they require a huge model space spanned by single-

particle basis states. In order to tailor these short-range correlations to be computationally 

tractable, the effective-interaction theory is generally introduced. In the present work, we 

use the UMOA, which is one of the energy-independent Hermitian effective-interaction 
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theories. The calculations of ground-state energies and charge radii under the isospin 

symmetry have been done for 
16

O and 
40

Ca using the UMOA [4, 23, 24]. Recently, the 

particle-basis (proton–neutron-basis) formalism was introduced in the UMOA [5]. Since 

the protons and neutrons are treated explicitly as different particles in the particle-basis 

formalism, charge-dependent NN potentials can be used. The ground-state energies of 
16

O, 
40

Ca and 
56

Ni are discussed by using such a formalism in Ref. [6]. However, the charge 

radius, which is indispensable for understanding of the nuclear saturation property, has not 

been calculated with the charge-dependent framework in the UMOA. Nowadays, charge 

radii of many nuclei across the nuclear chart have been measured through elastic electron 

scattering or the isotope shift [25]. To investigate the charge radius, it is, in principle, 

desirable to take into account the charge-dependence of the NN interaction by the particle-

basis formalism.  

Moreover, studies of the infinite nuclear matter system at high densities, especially 

the equation of state, are necessary to investigate astrophysical objects such as neutron stars 

and supernova explosions. To obtain the equation of state, one of the important issues is to 

satisfy the saturation property of the infinite nuclear matter. However, it is difficult to 

reproduce microscopically the saturation property of such a system, at least without use of 

genuine three-nucleon forces. In order to obtain more reliable predictions for the infinite 

nuclear matter system, one can start from the reproduction of the properties of finite nuclei, 

because the experimental data are available only for finite nuclei. The saturation property 

of  
16

O and 
40

Ca was investigated with Bonn potentials in the Brückner–Hartree–Fock 

(BHF) method, and the influence of the effective masses of mesons was discussed [26]. 

Furthermore, the relativistic effect on 
16

O and 
40

Ca was included through the Dirac–

Brückner–Hartree–Fock method [27] and improves the BHF results. On the other hand, it 

is shown that the results for such nuclei in the UMOA are closer to the experimental values 

than the BHF results [4, 24] even without the relativistic effect. Before discussing 

quantitatively the various contributions, for instance, from the relativistic effects and three-

body forces, in this study, we employ the charge-dependent Bonn (CD-Bonn) potential 

[20], which is one of the modern high-precision NN interactions and holds charge-

symmetry and charge-independence breakings. In this letter, we calculate the ground-state 

energies and charge radii, corresponding to the inverse of density, of 
4
He 

16
O and 

40
Ca and 

 
56

Ni and discuss the saturation property of finite nuclei.  

Framework. Here, we briefly present the calculation method of the ground-state 

energy and charge radius in the UMOA with the particle-basis formalism. The details can 

be found, e.g., in Refs. [4, 23, 28]. The essence of the UMOA is to construct effective 

Hamiltonians from the original total Hamiltonian H  and to obtain physical observables 

with effective operators. The transformed total Hamiltonian, H ˜=e
−S

 He
S
  is constructed by 

the unitary operator e
S
, and takes into account two-particle–two-hole (2p2h) excitations, 

considered the most important correlations in the nuclear structure. The exponent S is 

called the two-body correlation operator. Since e
S
 is the many-body operator, H ˜ becomes 

the many-body operator. The transformed Hamiltonian can be decomposed into 

H˜ =H˜
(1) 

+H 
˜(2

) +H˜
(3) 

+⋯ according to the number of interacting particles. In the practical 

calculation, we treat the one- and two-body cluster terms directly and obtain S by solving 
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the decoupling equation, QH˜
(2)

P=0. Note that the effective interaction is determined self-

consistently with the one-body potential.  

To take the other important correlations into account, we diagonalize the 

transformed Hamiltonian in the 0p0h and 1p1h space. This procedure is needed because the 

one-body cluster term induces the 1p1h excitations. After the diagonalization, we have the 

energy of the one- and two-body cluster terms, E
1+2BC

. 

Results and discussion. In this section, we show the results of the ground-state 

energy and charge radius of  
4
He 

16
O 

40
Ca and 

56
Ni and discuss the saturation property of 

these nuclei. All the calculated results are obtained with the CD-Bonn potential [20]. The 

Coulomb interaction is included in the proton–proton channel. Following Refs. [5, 6], we 

adopt the two-step decoupling method. At the second-stepdecoupling, we add the term 

H c.m. = β (T c.m. +U c.m. −3ℏω/2), to the intrinsic Hamiltonian H ˜−T c.m. so as to 

remove the c.m. spurious motion by the Glöckner–Lawson prescription with β=1. Here, 

T c.m. and U c.m are the kinetic energy and harmonic oscillator potential of c.m., 

respectively. The details can be found in Ref. [5]. The model-space size is defined by the 

sum of the relevant quantum numbers of the two-body state, ρ 1 =2nα +lα +2nβ +l β. Here, 

nα and lα are the principal and azimuthal quantum numbers of the harmonic-oscillator state 

α, respectively. We perform the calculations with various ρ1 and the harmonic-oscillator 

energy ℏω and investigate the ρ1- and ℏω-dependence of the ground-state energies and 

charge radii.  

We observed that the ground-state energy lowers monotonically with increasing ρ1, 

similar to Ref. [6]. This is non-trivial because our calculations do not have to preserve the 

variational principle, mainly due to the truncation of four- and higher-body cluster terms. 

When many-body cluster terms are truncated, the dependence of the model-space size on 

the energy does not obey the variational principle and can be found, e.g., in the case of the 

NCSM [31] with the Lee–Suzuki transformed effective interaction [32, 33]. Actually, our 

ground-state energy of 
4
He is overbound a little compared with the NCSM result in the 

sufficiently large model space, which is thought of as the exact solution with the CD-Bonn 

potential. Our final results for the ground-state energy depend slightly on ℏω even if the 

ρ1-dependence vanishes. Since the choice of ℏω ℏω is arbitrary in nature, the ℏω-

dependence should vanish at sufficiently large ρl. In the case of the CCM, the ℏω-

dependence at the coupled-cluster double (CCD) level, similar to our framework, vanishes 

at the coupled-cluster single and double (CCSD) level [35]. Therefore, the ℏω-dependence 

in the UMOA could be reduced by introducing the one-body correlation operator, in 

addition to the two-body correlation operator. It was also shown that the ground-state 

energy at ℏωmin in the CCD is close to the result in the CCSD. Here, ℏωmin is the value of 

ℏω minimizing the ground-state energy. Thus, we tabulate the ground-state energy of each 

nucleus at ℏωmin in Table 1. The E
1+2BC

 is the energy obtained from the one- and two-body 

cluster terms. The contribution of the three-body cluster term, E
3BC

, is much smaller than 

E
1+2BC

 and is attractive for all nuclei examined here. This tendency is also observed in the 

calculated results obtained by the CCM [8, 9]. The contributions from the higher-body 

cluster terms would be less than those of the three-body cluster term. Thus the ground-state 
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energies, E g.s. = E 
1+2BC

 +E 
3BC 

are expected to almost converge with respect to the cluster 

expansion.  

In contrast to the ground-state energies, charge radii have sizable ℏω-dependences, 

except for 
4
He, even if the results converge with respect to ρ1. The charge radii decrease 

monotonically as ℏω ℏω increases. For example, the charge radius of 
16

O  (
56

Ni) changes 

from 2.76 (3.56) fm at ℏω=11 MeV to 2.27 (2.87) fm at ℏω=20 MeV. To evaluate the 

charge radius in the UMOA, ℏω was formerly taken to ℏω min [4, 24]. Recently, it was 

demonstrated that the radius at ℏω min coincides with the ℏω -independent result in the 

CCM [35]. Therefore, in Table 2, the charge radius of each nucleus at ℏω min is tabulated. 

The contributions of the correlation operator S and the diagonalization coefficients gαα′ are 

also shown as those of the 2p2h and 1p1h correlations, respectively. Since the effects of the 

correlation operator S are much smaller than those of g αα 1p1h excitations to the charge 

radius are more important than 2p2h excitations. In other words, for the radius, it can be 

expected that consideration of the one-body correlation operator is more important than 

that of the two-body correlation operator. All the charge radii investigated here shrink 

compared with the experimental values with increasing mass number. Note that the charge 

radius of 
56

Ni has not been measured yet. In our framework, neutron and matter radii can 

also be calculated in the same way. The differences between the proton and neutron radii 

for the nuclei examined here are smaller than 0.02 fm. Therefore, we only discuss the 

proton radius in this work.  

In Fig. 1, the saturation property of  
4
He 

16
O 

40
Ca and 

56
Ni, is illustrated. Our 

calculated results of 
16

O and 
40

Ca are consistent with the results by the earlier UMOA 

calculations, which were obtained with the realistic NN potentials at ℏω min [4, 24]. 

When we use the other realistic NN potentials, the binding energies are expected to 

increase (decrease) with decreasing (increasing) charge radii [26], and distribute over the 

Coester line [36]. Actually, the numerical results using the UMOA given in Refs. [4, 24] 

show such a correlation between the binding energy and charge radius. Therefore, it is 

likely that the results do not approach the experimental data even if we use other modern 

high-precision NN interactions. The deviation from the experimental data might come from 

the lack of the genuine three-nucleon force effect, because it gives the attraction in light 

nuclei, as shown in the Green's function Monte Carlo method [38]. Also, the three-nucleon 

force through the relativistic framework stretches the nuclei, as found from the comparison 

between the Brückner–Hartree–Fock and Dirac–Brückner–Hartree–Fock results [27]. 

Combining these facts, the three-nucleon force seems to be necessary to reproduce the 

binding energy and charge radius simultaneously. From the recent ab initio calculation of 

Green's function theory [39], the three-nucleon force effect actually increases the matter 

radii of 
16

O and 
44

Ca. However, the discrepancy between the experimental data and the 

recent ab initio results still remains and needs to be further investigated [14, 40]. As for 
4
He, we can compare with the result obtained by the NCSM [31], which is also plotted in 

Fig. 1. Our result is close to the NCSM result. The NCSM result can be considered the 

exact solution with the CD-Bonn potential, because the calculation was performed at a 

sufficiently large model space where the ℏω- and model-space size dependences are 

negligible. Our charge radius for 
4
He can be determined uniquely, because of the weak ℏω-
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dependence. For 
16

O 
40

Ca 
56

Ni, the charge radii have sizable ℏω-dependence. Thus, we 

cannot discuss these results in the same accuracy as 
4
He . It is necessary to obtain 

practically ℏω-independent results. To achieve this, consideration of the one-body 

correlation operator would be desirable, i.e., the construction of an effective Hamiltonian 

that does not induce 1p1h excitations in addition to the 2p2h excitations by the unitary 

transformation.  

Ground-state energy per nucleon and inverse charge radius of 
4
He 

16
O 

40
Ca and 

56
Ni. 

Filled symbols correspond to the experimental values. As for the charge radius of 
56

Ni, we 

substitute the experimental value of 
58

Ni. Open symbols correspond to the numerical results 

by the UMOA. The cross symbol is the NCSM result [31]. The circles, down triangles, up 

triangles, and squares are for 
4
He 

16
O 

40
Ca and 

56
Ni, respectively. The dashed curve is 

obtained from the Bethe–Weizsäcker formula for the energy and Rc =R0A
 −1/3

 for the radius 

[36, 37]. The adopted parameters are shown in the text.  

Summary. We present a way to obtain the ground-state energy and charge radius in 

the particle-basis formalism of the UMOA. We evaluate the ground-state energy and 

charge radius for 
4
He 

16
O 

40
Ca and 

56
Ni with the CD-Bonn potential. The results are 

obtained in the model space defined by the two-body state, ρ1 =2nα +lα +2nβ +lβ, and 

converge with respect to ρ1. We find almost-converged ground-state energies with respect 

to the cluster expansion, because the contribution of the three-body cluster term estimated 

here is much smaller than the one- and two-body cluster terms. All the ground-state 

energies calculated here are underbound to the experimental data. The contribution of the 

two-body correlation operator S to the charge radius is less important than 1p1h 

excitations. All the charge radii estimated here are smaller than the experimental data. 

From our UMOA results, we show the obtained saturation property of finite nuclei, 

consistently with the trend of the experimental data. Our result for 
4
He is close to the ab 

initio solution with the same interaction.  

In this letter, we take ℏω minimizing the ground-state energy. The validity of this 

choice is discussed in the CCM [35]. However, it is necessary to obtain virtually ℏω-

independent results for a quantitative comparison with the experimental data. In the CCM, 

the role of the one-body cluster operator is investigated [35], and it is shown to reduce the 

ℏω-dependence. If we include the one-body correlation operator, in addition to the two-

body correlation operator, the ℏω-dependence is expected to be weakened. The results in 

the UMOA with the one-body correlation operator will be reported elsewhere in the near 

future. It is also found that the genuine three-nucleon force seems to be necessary so as to 

quantitatively reproduce the saturation property of finite nuclei. Inclusion of the three-body 

force in the UMOA is underway.  
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