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Академічне письмо
Academic Writing in English
English for Academic Purposes
Академічне письмо - це традиційний вид
компетенції, по-новому актуальний в умовах стрімкого
розвитку інформаційних процесів, міжнародних обмінів,
академічних контактів, широко поширений в світовому
освітньому і науковому співтовариствах.

МОНОГРАФІЯ
НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНА СТАТТЯ
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА КНИЖКА (СТАТТЯ)

ЖАНРИ
АКАДЕМІЧНОГО
ПИСЬМА:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПІДРУЧНИК, НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ДИСЕРТАЦІЯ
НАУКОВИЙ ЗВІТ
ПАТЕНТ
ТЕЗИ ДОПОВІДІ НА НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
НАУКОВА СТАТТЯ, ПРЕПРИНТ
ДОВІДНИК, ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРІВ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА
проста структура (вступ, основна частина, висновок)
цитування та посилання на роботи інших авторів
усвідомлення майбутньої аудиторії

ясність і точність висловлювань
дотримання правил пунктуації, граматики і орфографії

Наукова стаття
Наукова стаття – вид наукової публікації, який
описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних
однією темою, та виконана її науковими авторами.
Наукові статті публікуються в періодичних наукових
журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
Наукова стаття є одним з найбільш поширених способів
публікації наукових результатів.

ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Анотація / Резюме(Abstract) - це стисла характеристика
наукової статті. У ній перераховуються основні питання

тематики статті, і в ряді випадків характеризується її
структура. Анотація відповідає на питання: «Про що
йдеться в статті? »

ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Вступ (Introduction) – коротке ознайомлення з темою
досліджень, сучасним станом наукових знань у галузі
згідно з даними наукової літератури та окресленням
питань, на які автори намагалися знайти відповіді. Часто
в кінці вступу дається коротка характеристика задачі
дослідження та обраної для її вирішення методики.

ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Матеріали та методи (The materials and methods).
У цьому розділі автори ґрунтовно описують методи та
засоби, за допомогою яких вони досягали наукових
результатів. Методи розкриваються максимально
детально, щоб кожний охочий науковець міг відтворити
хід дослідження.

ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Результати та їх обговорення (Discussion) - детальне та
ілюстроване висвітлення всіх результатів наукового
дослідження. В обговоренні автори аналізують власні
результати, порівнюють їх з аналогічними результатами
інших досліджень за тематикою статті, підкреслюють
обмеження
застосуванню
власних
висновків,
пропонують подальші напрямки досліджень.

ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Висновки (Conclusions) - найважливіша частина статті.
Висновки не мають містити опису алгоритмів, методів
дослідження і не повинні повторювати інформацію з інших

розділів. Іноді в цьому розділі узагальнюються головні
підсумки обговорення результатів.

ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Список використаних джерел (References) (не менше 10)
у

порядку

цитування

бібліографічних даних.

за

стандартом

наведення

ФОРМАЛЬНЕ АКАДЕМІЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ПРАВИЛО НЕ ВКЛЮЧАЄ:

• Won`t → will not; exams → examinations.

• Um, well, you know.
• You can see the data in Table 3 → The data can be seen in
Table 3.

• What can be done to improve the state of our economy? →
We now need to consider what can be done to improve the
state of our economy.
• Then it will be shown how teachers can utilize this method →
It will then be shown how teachers can utilize this method.

• NOT.. . ANY, NOT ... MANY , NOT…MUCH
The investigation didn't yield any new result → The investigation yielded no new
results;
The book doesn't raise many important issues → the book raises few important
issues;
The government won't do much to support universities in the near future→ The
government will do little to support universities in the near future.
• 97 people visited the museum last week. → Ninety-seven people visited the museum
last week. Last week 97 people visited the museum.
• Pronoun I (We present data from 350 academic papers..., We may then conclude
that..)
• RESEARCHES (studies, pieces of research, research studies);PER CENTS (10 % (per
cent) of students).

Правильно

Неправильно

Typical OF

Typical for

Характерний для

Need
Reason
Basis
Preference

Need
Reason
Basis
Preference

Потреба в
Причина чогось
Основа для
Вподобання до чогось

FOR

of

To influence ≠ the situation

To influence on the situation

Впливати на ситуацію.

The study emphasizes/ stresses ≠
the need for more experiments

The
study
emphasizes/
stresses on
the need for
more experiments

В досліджені наголошено на потребі
здійснення подальших досліджень.

Despite ≠ the crisis

Despite of the crisis

Незважаючи на кризу

Divide INTO 3 groups

Divide in 3 groups

Розділяти на три групи

Правильним є наступне:
• Much more impressive are the obtained numeric data.
The obtained numeric data

are

much more impressive

• Neither the doctors NOR the patient wants to continue treatment.
The chairman OR the committee members decide what to do.
• Three years IS much time.

Корисні фрази
The paper examines the purpose/ the role of
Стаття досліджує ціль/роль…
The paper strives to illuminate/ aims to distinguish between
У статті робиться спроба висвітлити/ стаття має на
меті знайти різницю між…
The paper tests the idea of/ developed the idea about
У статті перевіряється ідея про../ знаходить розвиток
ідея про….
A central issue in the paper is ...
Стаття сконцентрована на…

It is now generally accepted/recognized that ... – Загальновідомим є те, що…

In recent years, researchers have become increasingly interested in ... – Останніми роками серед
науковців зростає інтерес до….
Many recent studies have focused on ... Велика кількість останніх досліджень розглядає……
One
of
the
most
important/promising
aspects/tasks
of
найважливіших/найперспективніших аспектів /завдань чогось є…..

...

is

...

Одним

з

Over the last decade, research on ... has increasingly demonstrated that ... за останнє десятиліття,
дослідження з… все частіше виявляють що…
The ... has been extensively studied in recent years. – За останні роки широко досліджувалось
питання….

• Although considerable amount of research has been devoted to ... , few attempts have been made to
investigate ... Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених …., спроби дослідити…
не є численними.
• Despite the importance/significance of... , little attention has been paid to ...Не дивлячись на
важливість…., недостатньо уваги було приділено…..
• However, little research has been undertaken to study the problem of.. . Проте була проведена
незначна кількість досліджень з проблеми……
• However, little is known about the ... Однак, маловідомим залишається…..
• None of these data/results/findings provide the evidence for ... Жодні з цих даних/результатів не
слугує підтвердженням…….
• It remains unclear whether ... Залишається незрозумілим…..

• It would be thus of interest to study/learn/investigate ... Таким чином, цікавим буде вивчити/
дослідити

• Our research / This paper has highlighted / stressed / underlined the importance
of … У дослідженні зроблено акцент на важливості
• We have managed to do / succeeded in doing / been able to do / found a way to
do ….. Нам вдалося….
• We have obtained accurate / satisfactory / comprehensive results proving /
demonstrating / showing that…Ми отримали точні/ задовільні/
репрезентативні результати, що доводять/ ілюструють….
• We have devised a methodology which …Ми розробили методологію щодо…

• Considerable insight has been gained with regard to … Було комплексно
висвітлено….

Корисні метафори
It doesn`t put the
issue to rest
• Це не вичерпує
проблему

Researchers remain in
the dark about what
can be done
• Дослідники не
знають, що
можна зробити

Their data may
shed (new) light on
the problem

• Їх дані можуть
пролити світло на,
(додати нову
інформацію,
прояснити )
проблему.

in (the) light of
recent studies
• в контексті (в
світлі, виходячи з,
на основі)
нещодавніх
досліджень

