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ABSTRACT 
The article deals with the problem of mastering the skills of foreign-

language academic writing by the masters’ students of economic specialities. 
It was found out that the vocational training of economic specialities students 
is focused on the study of professional oriented disciplines, but the language 
training of students is not enough taken into account in educational 
institutions, in particular, it concerns a foreign language. Taking into 
consideration the level of vocational training of students and their language 
training in institutions of higher education, the course “Fundamentals of 
foreign language scientific communication” was developed for students of 
Master’s Degree in economic specialities. The study determines the aim and 
tasks in teaching foreign language academic writing to Master’s Degree 
students of economic specialities. The authior also describes the problems 
connected with writing academic texts by students. It is emphasized that at the 
initial stage of mastering students’ academic writing skills, the teacher should 
clearly explain the boundaries of the research problem, determine the subject 
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of the study and its relevance, who studied the problem, which is published on 
it and important gaps in this study. The next step is to determine the purpose 
and methods of the study. After the research methods are the results of the 
study, the definition of novelty and practical value. The final step is to 
formulate the conclusions of the study. The author demonstrates the 
importance of the innovative teaching technologies that will contribute to 
better formation of students’ academic writing skills, namely: project 
technology training, technology for developing critical thinking, technology 
learning in collaboration. It was found that the formation of students’ academic 
writing skills is an extremely complex process that requires considerable 
efforts, experience and practice of the teacher. Skills acquired by students in 
the process of learning foreign-language scientific speech contribute the 
mastering practical skills for academic purposes, thus forming future 
competitive specialists of economic specialties in higher education institutions.  

Key words: academic writing, vocational training, foreign language, 
innovative teaching technologies, forming the skills of foreign-language 
speech, writing research structure. 

 
Вступ 
Академічне письмо передбачає удосконалення навичок написання 

різних письмових робіт, що відповідають певним вимогам: 
структуруванню побудови тексту, стилю викладу, вміння компонувати 
текст, вибудовувати аргументацію, науково обґрунтовувати проблемні 
питання, робити посилання, правильно оформлювати літературу. У 
закладах вищої освіти академічному письму приділяють важливу увагу, 
так як і студентам і викладачам доводиться працювати з науковими 
жанрами (статтями, рефератами, монографіями). Тому, підготовка 
майбутніх фахівців щодо формування навичок іншомовного академічного 
письма студентів-магістрів та вдосконалення їхньої комунікативної 
компетенції є важливими питаннями, які сьогодні стоять перед вищою 
школою. Актуальність цих питань зумовлена передусім тим, що 
сьогодення вимагає таких фахівців, які б змогли не лише працювати в 
умовах внутрішньої, але й міжнародної конкуренції, вільно володіти хоча 
б однією з іноземних мов, вміти підтримувати академічні дискусії, 
письмово висловлюватися, презентувати власні наукові праці тощо. 

Аналіз останніх джерел, у котрих започатковано розв’язання даної 
проблеми i на котрі спирається автор статті показав, що іншомовне 
мовлення було в центрі уваги таких науковців: І. Берман, Г. Богін, 
Є. Костик, Ю. Лотман, С. Ніколаєва, О. Тарнопольський, В. Федчик та 
багато інших. Проблему навчання писемного мовлення розглядали як 
вітчизняні, так і зарубіжні науковці, зокрема А. Береснєва, Е. Васильєва, 
Т. Дадлі-Еванс, С. Кожушко, Г. Крівчикова, І. Міщинська, Дж. Свейлз, 
О. Тарнопольський, О. Устименко, М. Халідей, П. Хегболдт, С. Частник, 
Т. Яхонтова та інші. Однак, проблему формування навичок академічного 
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письма студентів-магістрів економічного профілю у закладах вищої 
освіти не було достатньо висвітлено в науковій та методичній літературі. 

Мета статті – проаналізувати проблему формування навичок 
іншомовного академічного письма у студентів-магістрів економічного 
профілю. У процесі дослідження були поставлені такі завдання: 
визначити мету та завдання щодо навчання іншомовному академічному 
письму студентів-магістрів економічного профілю; встановити проблеми, 
які виникають у студентів при написанні академічних текстів; визначити 
найбільш ефективні технології навчання, що впливають на вдосконалення 
навичок академічного письма студентів. 

Матеріал і методи досліджень 
При вивченні проблематики та для досягнення мети використані 

такі методи дослідження: системно-структурний і зіставно-порівняльний 
аналіз наукової вітчизняної і зарубіжної літератури з метою вивчення 
проблеми академічного письма, навчальних планів та програм з іноземної 
мови у вищій школі, який дав можливість визначити й охарактеризувати 
сучасний стан проблеми дослідження, узагальнення та систематизація 
концептуальних положень лінгвістичної і педагогічної науки з метою 
обґрунтування проблеми формування навичок іншомовного академічного 
письма у студентів-магістрів економічного профілю. 

Результати та їх обговорення 
Професійна підготовка фахівців економічного профілю орієнтована 

на вивчення фахових предметних дисциплін, проте мало враховується 
мовна підготовка студентів у закладах освіти, зокрема це стосується 
іноземної мови. Її вивчення є не систематичним і обмежене малою 
кількістю годин. Все це сприяє низькому рівню підготовки студентів. 
Відповідно, рівень володіння іноземною мовою значно впливає на 
академічну грамотність майбутніх фахівців. Враховуючи особливості 
рівня професійної підготовки фахівців та їхньої мовної підготовки у 
закладах вищої освіти було розроблено курс «Основи іншомовної 
наукової комунікації» для студентів економічного профілю наукової 
магістратури.  

Практичною метою навчання було передбачено: вдосконалити 
уміння студентів спілкуватися англійською мовою в усній та писемній 
формах в академічній та професійній сферах. Освітня і розвивальна мета 
передбачала подальший розвиток в студентів умінь і навичок самостійної 
діяльності з оволодіння англійською мовою, формування умінь проектної 
роботи, розвиток логіки, розширення кругозору, формування наукового 
типу мислення. Досягнення професійної мети передбачало подальший 
розвиток у студентів професійної компетенції на основі процесу набуття 
знань та вдосконалення умінь і навичок, а також відповідного розвитку 
мовленнєвих стратегій у сфері професійної комунікації. 

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: формувати 
уявлення щодо специфіки академічного письмового мовлення; 
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вдосконалити лінгвістичну та комунікативну компетенції студентів з 
англійської мови, у тому числі у професійній та науковій сферах 
спілкування; навчити студентів співвідносити теоретичні знання з 
практичними потребами майбутньої професійної та науково-дослідної 
діяльності; розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до 
удосконалення своєї мовної та професійної підготовки; розвивати уміння 
працювати з навчально-методичною та фаховою літературою, науковими 
джерелами; аналітично оцінювати джерела науково-методичної 
інформації та визначати доцільність їх використання; формувати навички 
академічного письма, орієнтованих на творчу мовленнєву діяльність; 
підвищити рівень розвитку іншомовної мовленнєвої та професійної 
компетенції студентів засобами англійської мови. 

Для удосконалення навичок академічного письма студентів-
магістрів слід враховувати: 

– чіткість написання (слід ефективно планувати і організовувати 
свій час для вираження чітких думок по написанню наукової роботи, 
конкретизувати основну ідею висловлювання); 

– відмінну граматику (більшість науковців присвячують цьому 
питанню чимало часу для вдосконалення своїх граматичних навичок. 
Тому для студентів важливо добре знати основи граматики для кращого 
відтворення перекладу наукових текстів). 

– стилістичний підхід (важливо притримуватися одного 
міжнародного стилю написання наукових праць (APA style, 
Chicago/Turabian style, Harvard style, MLA style, Vancouver style). 
Підібрати посібник з академічного письма, де будуть зазначені правила 
та норми щодо написання цитат, посилань, літератури тощо.). 

Серед основних ускладнень, які виникають у студентів при 
написанні академічних текстів, виділяють: недотримання структури та 
об’єму різножанрових наукових текстів, використання ненаукового стилю 
викладу інформації, порушення логіки викладу, специфіки використання 
лексики й граматики в наукових текстах, невміння правильно оформляти 
літературні джерела, цитати та посилання, низький рівень унікальності 
роботи (Духаніна). 

Звертаючись до праць зарубіжних науковців, І. Міщинська вказує 
на підхід, який ґрунтується на принципах мотивації студентів до вивчення 
іноземної мови. Цей підхід відомий в сучасній методології як 
«концептуально-орієнтоване навчання». Він полягає в тому, що навчання 
студентів базується на 4 етапах: спостереження (студент спостерігає за 
конкретними подіями і фактами, що породжують у них питання для 
додаткових досліджень); пошук і збереження інформації (студенти 
вчаться проводити дослідження, систематизувати матеріал, знаходити 
необхідну інформацію для подальшого дослідження), усвідомлення та 
інтегрування (на цьому етапі відбувається аналіз і узагальнення 
досліджуваного матеріалу), обмін інформацією (передбачає спілкування 
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з іншими студентами, здійснюється обмін інформацією за допомогою 
різних засобів і технологій представлення їхніх результатів дослідження) 
(Міщинська, 2009). Такий підхід дає змогу зацікавити студентів до 
наукових пошуків, підвищити їх рівень пізнавальної грамотності, ввести 
в наукове середовище як активних учасників цього процесу.  

Тому, в процесі освоєння студентами навичок академічного письма, 
викладач повинен враховувати певну поетапність для кращої оцінки 
якості наукового письма. Зокрема, для написання статей і резюме є певна 
структура, якої слід дотримуватися. На початковому етапі викладач 
повинен пояснити чітко межі дослідницької проблеми (Problem 
Statement), визначити предмет дослідження (the Subject of the Study) та її 
актуальність (Significance), хто вивчав дану проблему, що опубліковано 
по ній і важливі прогалини в цьому дослідженні. Наступним кроком є 
визначення мети (the Aim of the Study) і методів дослідження (Research 
Methodology). Після методів дослідження йдуть результати дослідження 
(Results of the Study), визначення новизни (Novelty або Originality) і 
практичного значення (the Practical Significance). Останнім етапом є 
формулювання висновків дослідження (Conslusions) (Частник, 2015). 
Якщо це стаття, то вона складається з абзаців, кожен з яких містить лише 
одну визначену ідею. Слід також наводити приклади, якщо вони є 
актуальними. 

Все вище зазначене допоможе краще усвідомити студентам 
структуру написання наукових досліджень. Тому, така структура повинна 
бути чіткою, точною у своєму висловлюванні, добре спланованою, мати 
конкретні докази та містити теоретичні аргументи.  

Одним з видом діяльності, спрямованої на вдосконалення навичок 
академічного письма є процес виявлення різниці у доречності 
використання мовних засобів в офіційних та неофіційних текстах. Так, 
наприклад, студенти отримують офіційні листи, які містять елементи 
просторічного мовлення, що не відповідає нормам високого стилю; 
студенти намагаються ідентифікувати ці елементи та виокремити їх. 
Наступним етапом цієї діяльності є те, що студенти замінюють виявлені 
конструкції тими, які є доречними та допустимими в офіційному 
мовленні (Батюта). Наведемо декілька проблем при перекладі текстів, з 
якими стикаються студенти. 

Слід зазначити, що характерною ознакою наукового письма є 
точність і однозначність термінології. Через нечітке використання 
термінології сутність викладеного матеріалу може бути перекрученою. 
Тому, викладачу слід запропонувати студентам знайомитися з 
англомовною літературою, тим самим вивчати англомовні терміни і 
оригінальні тексти за фахом. Це допоможе студенту використовувати саме 
той термін, що реально вживається в англомовних текстах (наприклад: 
масове свято – mass holiday (помилковий переклад) – mass festival 
(правильний англомовний термін); методист (фахівець з методики 
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викладання) – methodist (помилковий переклад, бо це член секти 
методистів) – methodologist (правильний англомовний термін)). 

Проте, слід зауважити, що назви наукових видань, що пишуться 
кирилицею, потрібно не перекладати, а транслітерувати (наприклад: 
«Економічний вісник» більшість перекладають англійською мовою 
Economic Bulletin – це не існуючий вісник для нашої країни, а потрібно 
транслітерувати Ekonomichnyi Visnyk). 

Також, неоднозначним є й переклад заголовків, що викликають 
багато запитань щодо їх перекладу на англійську мову. Назви заголовків 
повинні бути стислими, інформативними і конкретними, слід уникати 
порожніх слів, що не мають смислового навантаження, наприклад: крізь 
призму, до проблеми, на прикладі, до питання про, особливості, у сфері 
тощо. Намагаючись зберегти стиль викладу, ми вживаємо надмірно 
клішований переклад (наприклад: крізь призму сучасності – through prism 
of contemporaneity (авторський переклад) – in modern times 
(редакторський переклад); до питання про роль – to the guestion about the 
role (авторський переклад) – the role of (редакторський переклад)). 
Англомовний стиль більше тяжіє до стислості перекладу. 

Не слід копіювати при перекладі структуру український речень і 
прийнятий у нас стиль наукового викладу анотацій, резюме або статей. 
Адже в українському академічному письмі є свій набір висловів на основі 
безособових речень і пасивного стану дієслова (наприклад: у статті 
розглянуто…, проведено дослідження…, вивчено… і т.д.) В 
англомовному науковому стилі безособові речення в пасивному стані не 
так поширені. Повідомлення про дослідження часто персоніфікується, 
тобто з’являється назва діюча (the paper/ the article/ the author). 
Наприклад: The paper studies some aspects …; The author examines the 
relationship … . 

Безумовно, це лише кілька прикладів, з якими стикаються студенти 
у процесі написання академічних текстів. Адже, формування у студентів 
навичок офіційного писемного мовлення можливе не лише через 
застосування традиційних засобів навчання, але й інтерактивних, що 
більш урізноманітнює навчання і сприяє пізнавальному інтересу 
студентів до наукових пошуків. 

З огляду на це, вважаємо за доречне зазначити, що важливу роль у 
формуванні іншомовного мовлення у студентів відіграють інтерактивні 
технології навчання. Зокрема, проектна технологія навчання – 
орієнтована на моделювання соціальної взаємодії навчання з метою 
вирішування завдань, які визначаються в рамках професійної підготовки 
студентів, виокремлюючи ту чи іншу предметну галузь. Така технологія 
сприяє реалізації мовленнєвих компетенцій міжпредметного характеру у 
процесі вивчення іноземної мови, а також створює педагогічні умови для 
розвитку креативних здібностей студентів, які потрібні їм для майбутньої 
професійної діяльності. Технологія навчання у співпраці – базується на 
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взаємному навчанні під час спільної роботи студентів у малих групах, 
об’єднуючи свою інтелектуальну старанність для того, щоб виконати 
загальне завдання і досягнути спільної мети (Костик, 2018). 
Обмежуватися лише зазначеними технологією не слід, можна також 
застосовувати й інші (Ессе, Кейс-технології, ігрові та ін.). Тому, вважаємо, 
що варто запроваджувати різні технології навчання, так як вони дають 
змогу розкрити креативність кожного студента, а також удосконалити 
навички академічного письма. 

У зв’язку з вище зазначеним, можна сказати, що дисципліна 
«Основи іншомовної наукової комунікації» у закладах освіти є важливим 
предметом для студентів, які працюють над своєю грамотністю з 
іншомовного академічного письма. Тому, завдання викладача навчити 
студентів так, щоб вони розуміли основні ідеї чітких усних та писемних 
повідомлень наукового стилю мовлення з різної тематики, які зазвичай 
виникають в професійному контексті; вміли спілкуватися в більшості 
комунікативних ситуацій наукового стилю, які можуть виникнути в країні 
мови, що вивчається; складати зв’язне повідомлення на наукову тематику; 
писали есе, резюме та анотації англійською мовою; розуміли загальний 
зміст складних текстів наукової тематики, у тому числі вузькоспеціальні 
тексти; вміли здійснювати аналітичне, переглядове і ознайомлювальне 
читання; вміли критично оцінювати представлену автором інформацію у 
письмовому чи усному вигляді; аналізували текст з точки зору логіки його 
побудови, риторичних прийомів впливу на аудиторію, цілей, які 
переслідує автор; здійснювали чіткі та докладні повідомлення наукового 
стилю, викладали свій погляд на основну проблему на теми професійного 
спрямування; інтепретували наукові дані у вигляді графіків, таблиць та 
діаграм, вміли здійснювати письмові та усні повідомлення наукового 
стилю за визначеними науковими даними; вміли здійснювати усну і 
письмову перекладацьку діяльність у сфері наукового спілкування; вміли 
виступати на міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах» з 
доповідями англійською мовою; демонстрували вміння писати наукові 
статті в міжнародні журнали; вміли аргументувати свою думку, 
використовуючи відповідні мовні засоби під час наукових дискусій.  

Висновки 
Формування навичок академічного письма студентів це 

надзвичайно складний процес, що потребує значних зусиль, досвіду і 
практики викладача. Навички, засвоєнні студентами у процесі вивчення 
іншомовного наукового мовлення, сприяють набуттю практичного 
застосування для академічних цілей, формуючи при цьому майбутніх 
конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей у закладах 
вищої освіти. Використання інтерактивних технологій підсилює та 
урізноманітнює навчальний процес, що є важливим у навчанні студентів, 
зокрема для удосконалення рівня іншомовного наукового і фахового 
мовлення. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається проблема формування навичок 

іншомовного академічного письма у студентів-магістрів економічного 
профілю. У процесі дослідження було визначено мету та завдання щодо 
навчання іншомовному академічному письму студентів. Визначено 
найбільш ефективні технології навчання, що впливають на 
вдосконалення навичок академічного письма студентів, зокрема 
проектна технологія навчання, технологія розвитку критичного 
мислення, технологія навчання у співпраці. З’ясовано, що формування 
навичок академічного письма студентів це надзвичайно складний процес, 
що потребує значних зусиль, досвіду і практики викладача. Навички, 
засвоєнні студентами у процесі вивчення іншомовного наукового 
мовлення, сприяють набуттю практичного застосування для 
академічних цілей формуючи при цьому майбутніх 
конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей у закладах 
вищої освіти. 

Ключові слова: академічне письмо, професійна підготовка, 
іноземна мова, інтерактивні технології навчання, формування навичок 
іншомовного мовлення, структура написання наукових досліджень. 

 
Костик Е. Формирование навыков иноязычного академического 

письма у студентов-магистров экономического профиля 
В статье рассматривается проблема формирования навыков 

иноязычного академического письма у студентов-магистров 
экономического профиля. В процессе исследования были определены цели 
и задачи по обучению иноязычному академическом письму студентов. 
Определены наиболее эффективные технологии обучения, влияющие на 
совершенствование навыков академического письма студентов, в том 
числе проектная технология обучения, технология развития 
критического мышления, технология обучения в сотрудничестве. 
Установлено, что формирование навыков академического письма 
студентов это очень сложный процесс, требующий значительных 
усилий, опыта и практики преподавателя. Навыки, усвоении 
студентами в процессе изучения иноязычной научной речи, 
способствуют приобретению практического применения для 
академических целей формируя при этом будущих конкурентоспособных 
специалистов экономических специальностей в учреждениях высшего 
образования. 

Ключевые слова: академическое письмо, профессиональная 
подготовка, иноязычная речь, инновационные технологии обучения, 
формирования навыков иноязычной речи, структура написания научных 
исследований. 
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