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У статті подано опис методики роботи з науковим текстом. Проаналізовано основні 
види роботи з професійно орієнтованими текстами на заняттях з української мови як іно-
земної. Наведено стислі характеристики видів роботи з текстами та рекомендації щодо 
типів завдань із ними. Запропоновано комплекс вправ для роботи з оригінальними науковими 
текстами за фахом, спрямований на формування навичок читання (передтекстові вправи), 
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Постановка проблеми. Уміння іноземних сту-
дентів працювати з фаховим текстом сприяє реа-
лізації таких напрямів їхньої професійної діяль-
ності, як ознайомлення з новими технологіями, 
науковими гіпотезами й тенденціями, видатними 
інноваціями в галузі техніки, підвищення рівня 
своєї професійної компетенції. Іноземні студенти 
основного етапу навчання мають вміти працювати 
з фаховою літературою, що, відповідно, спонукає 
викладачів-мовників до створення різноманітної 
методичної літератури з вивчення професійно орі-
єнтованої іноземної мови. Особливо актуальною 
ця проблема є в технічному виші, оскільки іно-
земні студенти, які стануть спеціалістами в галузі 
інформаційних технологій, телекомунікацій, 
машинобудування, електроенергетики, будівни-
цтва та багатьох інших спеціальностей, потребу-
ють ґрунтовної фахової підготовки з української 
мови як іноземної для професійного спілкування 
та опрацювання спеціалізованої літератури. Отож 
актуальність статті зумовлена винятковим значен-
ням вивчення у вищому технічному навчальному 
закладі професійно спрямованої української мови 
задля оволодіння значним обсягом як мовних 

умінь і навичок, так і мовних знань, які допомо-
жуть майбутньому фахівцю збагатити свої знання 
завдяки вивченню іншомовної літератури зі спеці-
альності, яку вони набувають. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему відбору навчального матеріалу та 
визначення змісту навчання іноземних студен-
тів читання професійно орієнтованих текстів 
відображено у працях таких дослідників, як: 
С. Адаменко, О. Вержанська, І. Кочан, З. Куньч, 
Т. Лагута, Д. Мазурик, С. Резніченко, Л. Романьок, 
Л. Роменська, І. Снігурова, О. Тростинська та інші  
[1; 2; 4; 5; 7; 8]. Зокрема, дослідження Т. Сєро-
вої та Г. Барабанової [3] присвячені концепції 
навчання професійно орієнтованого читання. Нау-
ковці наголошують, що навчити іноземного сту-
дента працювати наполегливо в руслі опанування 
української мови як іноземної є досить складним 
завданням, задля досягнення якого необхідно 
використовувати всі можливості навчального про-
цесу у вищому технічному навчальному закладі. 
Однією з таких можливостей є процес навчання 
роботи з фаховим текстом вже з першого року 
здобуття вищої освіти.
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Постановка завдання. Використання автен-
тичних (неадаптованих) матеріалів за певним 
фахом на заняттях з української мови як іноземної 
у вищих навчальних технічних закладах сприяє 
не лише ефективному засвоєнню фахової лек-
сики студентами немовних спеціальностей, але й 
формуванню компетентісних якостей майбутніх 
фахівців, розкутості під час спілкування на фахову 
тематику, позбавленню страху перед допущенням 
помилок у граматичному та вокабулярному плані, 
впевненості у своїх силах, бажанню висловлю-
вати свої ідеї та доводити істинність висловлюва-
них міркувань.

Об’єктом дослідження є професійно орієнто-
ваний текст, що використовуємо під час навчання 
фахового мовлення української мови. Мета 
розвідки полягає в аналізі методики роботи з 
науковим текстом на заняттях з української мови 
як іноземної.

Актуальність дослідження зумовлена пошу-
ком ефективних шляхів підвищення професійної 
мовленнєвої культури іноземних студентів вищих 
технічних навчальних закладів під час навчання 
української мови з урахуванням їхнього майбут-
нього фаху, що за сучасних умов має вагоме соці-
альне значення. Безсумнівно, що тексти наукового 
спрямування й актуальні методи навчання сприя-
ють удосконаленню не тільки мовної, але й соці-
альної компетенції іноземних студентів.

Виклад основного матеріалу. Коло лінгво-
дидактичних і методичних проблем, пов’язаних 
із викладанням української мови в аудиторії нефі-
лологів, надзвичайно широке й перебуває нині 
в стадії осмислення – як наукового, так і методич-
ного. Серед завдань основного етапу з навчання 
мови спеціальності виділяють три основні: 
1) читання текстів за фахом; 2) аудіювання лекцій; 
3) конспектування (запис) прочитаного на слух. 
Під час дослідження ми звертали увагу на перше 
завдання – читання текстів за фахом.

Серед завдань викладача-мовника на осно-
вному етапі є ознайомлення студентів із різними 
стилями мови, зокрема зі специфікою наукового 
мовлення, його суттєвими особливостями, типо-
вими конструкціями. Цей процес відбувається 
в межах аспектного викладання спецлексики на 
заняттях із мови. Починаючи з першого курсу 
у викладачів української мови як іноземної виникає  
потреба підготувати студентів до занять з основних  
дисциплін, зняти можливі лінгвопсихологічні 
труднощі, що можуть виникнути під час опану-
вання відомих термінів новою мовою. Сприйняття 
інформації відбувається за участю «посеред-

ника» – викладача мови, який навчає насамперед 
тим мовним засобам, за допомогою яких студент 
ознайомиться з основною інформацією щодо 
наукового стилю, що становить основу засво-
єння мови майбутньої спеціальності [8, c. 134].

Отже, основна мета викладача з україн-
ської мови як іноземної – виробити в студентів 
практичні вміння й навички роботи з фаховим 
висловлюванням, а також перевірити рівень сфор-
мованості вмінь аналізувати науковий текст про-
фесійного спрямування на різних мовних рівнях.

На нашу думку, методика роботи з науковим 
текстом передбачає таке: 

1. Цілісне ознайомлення з текстом (читання 
мовчки, сприйняття змісту висловлювання, визна-
чення його теми й основної думки, типу й стилю 
мовлення, добір заголовка). 

2. Аналіз структури тексту, його логіки (скла-
дання номінативного плану, визначення кількість 
мікротем тексту, поділ висловлювання на абзаци).

3. Мовний аналіз тексту. 
4. Граматичні передтекстові та післятекстові 

завдання.
Науковий стиль характеризується насиче-

ністю фактичним матеріалом, точною і стислою 
інформацією. Цей стиль розрахований на логічне,  
а не емоційно-чуттєве сприйняття. Саме тому, для 
того щоб навчити іноземних студентів працювати 
з такими текстами, необхідно підібрати різно-
манітні види граматичних, лексичних і творчих 
завдань, що полегшуватимуть розуміння профе-
сійної лексики та покращуватимуть рівень засво-
єння нового фахового матеріалу, що є потрібним 
для прослуховування лекцій, виконання лабора-
торних робіт, підготовки до практичних і семінар-
ських занять тощо.

Розглянемо види завдань, які рекомендовано 
подавати під час роботи над текстом професій-
ного спрямування.

На лексичному рівні – це завдання, пов’язані 
з добором синонімів або антонімів до терміноло-
гічної лексики, визначенням терміна за дефіні-
цією, аналізом термінів. Окрему групу становлять 
завдання на редагування (знаходження й виправ-
лення лексичних помилок) та вибір потрібного 
варіанта слова або словоформи з дужок. 

Завдання граматичного рівня передбачають 
утворення ступенів порівняння прикметників 
і прислівників, визначення порядку слів у реченні, 
трансформацію (перебудову) синтаксичних кон-
струкцій, вибір потрібного варіанта граматич-
ної форми (відмінка, роду, числа), знаходження 
й виправлення граматичних помилок тощо. 
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Обов’язковим етапом під час аналізу науко-
вого тексту є виконання іноземними студентами 
завдань, спрямованих на перевірку рівня сформо-
ваності правописних умінь і навичок (орфографіч-
них і пунктуаційних). Це, як правило, пояснення 
правопису складних слів, абревіатур, іменниково-
числових назв, запис частини тексту (абзацу чи 
окремих речень), знімаючи риску, вибираючи 
потрібний варіант із дужок, уставляючи потрібні 
літери й пропущені розділові знаки. До окремих 
текстів варто запропонувати завдання акценту-
аційного рівня – визначення наголосу у словах-
термінах [3, с. 98]. 

На нашу думку, під час читання фахових тек-
стів важливо працювати із заголовком, що може 
бути ключем до розуміння тексту. Наприклад, 
можна запропонувати такі завдання: здогадайтеся 
за заголовком, про що йдеться; знайдіть знайомі 
слова й вислови в заголовку; оберіть із тексту 
речення, що розтлумачують заголовок. 

Науково-професійним текстам властива така 
особливість, як чіткий поділ на абзаци. Можна 
запропонувати такі завдання: у кожному абзаці 
підкреслити ключове слово чи речення; прочи-
тати вголос речення, що деталізують основну 
думку абзацу; прочитати перші речення абзаців і 
сказати, який зміст може передувати цьому висно-
вку; прочитати перші речення абзаців і назвати 
питання, що розглядатимуться в тексті; прочитати 
останній абзац тексту і сказати, який зміст може 
передувати цьому висновку; прочитати текст, 
підібрати назву, скласти план (питальний чи номі-
нативний) на основі абзаців тощо [6, с. 88–89].

Готуючи навчальний матеріал для занять з іно-
земними студентами, колектив викладачів-мовни-
ків намагається тексти й вправи добирати так, щоб 
допомогти іноземним студентам поліпшити як 
загальну мовну компетенцію, так і навички вико-
ристання фахової мови. Під час засвоєння курсу 
з української мови як іноземної на основному 
етапі навчання (1–4 курси) студент має навчи-
тися: розуміти загальний зміст складних текстів 
на конкретні теми, зокрема вузькоспеціальні тек-
сти; говорити досить швидко й спонтанно, щоб 
постійно спілкуватися з носіями мови без особли-
вих труднощів для кожної із сторін; робити чіткі, 
детальні повідомлення на різні теми й викладати 
свої погляди на конкретні проблеми, вказувати на 
переваги й недоліки різних підходів. Для досяг-
нення цієї мети ми надаємо студентам текстовий 
матеріал відповідно до поставлених дидактич-
них завдань. Систему вправ для роботи в групі, 
а також для самостійної роботи студентів розро-

бляємо так, щоб актуалізувати граматичні знання, 
що їх набули студенти під час проходження попе-
редніх курсів, а також виробити навички застосу-
вання їх у конкретних комунікативних ситуаціях, 
пов’язаних насамперед з їхньою навчальною 
та майбутньою професійною діяльністю. 

Наведемо приклади найбільш поширених 
та актуальних передтекстових і післятекстових 
завдань, які ми активно використовуємо в навчаль-
ній діяльності іноземних студентів Вінницького 
національного технічного університету.

Передтекстові завдання: прочитайте визна-
чення термінів; поставте запитання до підкрес-
лених слів; з’єднайте слова, утворіть словосполу-
чення, узгодьте закінчення; прочитайте синоніми 
до слів і запам’ятайте їх; викресліть зайве слово 
в кожному рядку; допишіть у словосполучення 
відповідні прийменники; доберіть із довідки анто-
німи до слів; поставте виділені слова у відповідні 
форми; знайдіть відповідники; доберіть спільно-
кореневі слова; замініть скорочення слів повними 
словами; доберіть із довідки видові пари тощо.

Післятекстові завдання: доповніть речення 
на основі тексту; заповніть пропуски в реченнях; 
дайте відповіді на запитання; складіть словник 
нових слів; напишіть питальний чи номінативний 
план до тексту; заповніть табличку за зразком; 
складіть речення зі словами, поставте до них запи-
тання; з’єднайте частини речень чи фраз; допи-
шіть конструкції за зразком; вставте у речення 
відповідний варіант; підготуйте доповідь на одну 
із запропонованих тем тощо.

Досвід роботи з науково-професійними тек-
стами переконав нас у необхідності їх включення 
до системи навчання спілкування в навчально-
професійній сфері. Фахові тексти, незважаючи 
на свою специфіку, дають змогу викладачеві 
організувати дискусію, а студентам – створю-
вати непідготовлені монологічні висловлю-
вання, самостійно реалізовувати раніше здобуті 
знання, навички та вміння на більш високому 
інтелектуальному рівні, підвищують мотива-
цію вивчення студентами української мови 
в навчально-професійній сфері спілкування, 
розширюють кругозір студентів, створюють 
основу для висловлювання студентами власної 
думки. Вдало обраний науковий текст викликає 
зацікавлення у проблемах майбутнього фаху, що 
сприяє розвитку не тільки комунікативно-мов-
ної, але й соціальної компетенції.

Наприклад, для студентів-інженерів 2 курсу 
навчання ми підібрали фаховий текст і різно-
манітні граматичні й лексичні завдання, вико-
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нання яких сприяє кращому розумінню тексту 
та запам’ятовуванню нових термінів.

Системи електрозв’язку (телекомунікацій)
Завдання 1. Прочитайте слова та словосполу-

чення. З’ясуйте їх значення та запишіть.
Жест, знак, сукупність, вплив, завада, вузол, 

похибка.
Навмисний, випадковий, штучний.
Узгоджуватися, унаочнювати, спотворювати, 

забезпечувати, обробляти, реставруватися.
Заздалегідь, безпосередньо.
Технічний засіб, задана якість передавання, 

передаваний сигнал, скінченна кількість символів, 
матеріальний носій, металеві проводи, оптичне 
волокно.

Завдання 2. Підберіть спільнокореневі слова 
до поданих слів. Складіть із ними словосполу-
чення або речення.

ЗРАЗОК: вчити – вивчити, навчити, навча-
тися, вчитель, вчений.

Технік, інформація, отримувати, математик, 
фізика, повідомляти, перетворювати, електрика, 
передавач, образ.

Завдання 3. Підберіть до кожного слова від-
повідне значення.

Автоматичний той, який має відчутну форму; речо-
вий; предметний

Електричний який триває безперестанно, 
постійно, без перерви; безперервний

Матеріальний той, який зроблений рукою людини

Промисловий
який становить другий етап у розви-
тку чого-небудь або другий ступінь 
за складністю; неголовний, друго-
рядний, побічний

Неперервний який стався несподівано, непередба-
чено; той, що виник без причин

Первинний
той, який діє механічно; самодію-
чий; мимовільний; виконуваний без 
втручання людини

Штучний зроблений (вчинений) із певним 
наміром, свідомо

Вторинний
той, що призначений для потреб 
промисловості; який виробляється 
промисловістю

Випадковий
який становить собою перший, 
звичайно найпростіший етап чого-
небудь

Навмисний той, який діє за допомогою елек-
трики

Завдання 4. Прочитайте й запам’ятайте 
керування дієслів. Складіть із ними словосполу-
чення або речення. 

ЗРАЗОК: забезпечувати / забезпечити + що? 
(передавання інформації).

Передавати / передати + що? + куди?

Використовувати / використати + що? + де?
Виражати / виразити + що? + як?
Застосовувати / застосувати + що? + де?
Відображати / відобразити + що? + де?
Перетворювати / перетворити + що? + у що?
Спотворювати / спотворити + що? + як?
Призводити / призвести + до чого?
Обробляти / обробити + що? + як?
Відрізнятися / відрізнитися + від чого? + 

наскільки?
Завдання 5. Поєднайте іменники з прикметни-

ками, щоб утворилися словосполучення.
технічний об’єкт

структурний середовище
людський засіб

промисловий носій
електричний простір
матеріальний мова

фізичний сигнал
металевий схема
оптичний провід
відкритий волокно

Завдання 6. Розкрийте дужки. Запишіть сло-
восполучення та поставте до них запитання.

Сукупність (засоби), передавання (інформа-
ція), призначення (система), нести (інформація), 
виявлення (об’єкти), управління (об’єкти), пере-
творення (сигнал), спотворювати (форма), лінії 
(зв’язок), схема (системи).

Завдання 7. Прочитайте текст, виписуючи 
з нього терміни.

Система електрозв’язку (телекомунікацій) –  
сукупність технічних засобів і середовище 
поширення, що забезпечує передавання інфор-
мації. Узагальнену структурну схему систем 
електрозв’язку наведено на рис1.

Призначення будь-якої системи зв’язку – пере-
давання інформації від джерела до отримувача із 
заданою якістю передавання. Об’єктом переда-
вання в будь-якій системі зв’язку є повідомлення, 
що несе деяку інформацію. Інформація – це відо-
мості про якусь подію, явище або стан речей, які 
отримувачеві заздалегідь невідомі. Для переда-
вання інформації використовуються різні сим-
воли, що дають змогу виразити цю інформацію 
в деякій формі. Такими символами можуть бути 
слова людської мови, жести, малюнки, матема-
тичні знаки тощо. 

Інформація подається у двох формах – як пові-
домлення і як сигнал. Повідомлення – це форма 
подання інформації у вигляді сукупності деяких 
символів. Для передавання різних повідомлень, 
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виявлення об’єктів у просторі, автоматичного 
управління промисловими об’єктами застосову-
ються електричні сигнали. Сигнал – це фізичний 
процес, що відображає (несе) передаване повідо-
млення. Отже, повідомлення – це те, що підля-
гає передаванню, а сигнал – матеріальний носій 
повідомлення. Повідомлення бувають неперервні 
й дискретні. Дискретне повідомлення являє 
собою сукупність скінченної кількості символів. 
Неперервне повідомлення можна подати, ска-
жімо, як деяку функцію часу. 

Принципи роботи систем електрозв’язку уна-
очнює рис. 1.

Повідомлення за допомогою джерела повідо-
млення (ДП) перетворюється в первинний елек-
тричний сигнал. Первинні сигнали буває незручно 
(а інколи й неможливо) безпосередньо передавати 
по лінії зв’язку. Тому первинні сигнали за допомо-
гою передавача ПРД доводиться перетворювати 
в так звані вторинні сигнали, характеристики 
яких добре узгоджуються з характеристиками 
лінії зв’язку. 

Лінія зв’язку (ЛЗ) – це фізичне середовище, 
використовуване для передавання сигналів. 

Джерело завад (ДЗ) – це джерело випадкових 
чи навмисних впливів на передаваний сигнал, які 
спотворюють його форму. 

Канал зв’язку – це сукупність технічних при-
строїв і середовища поширення, що забезпечує 
передавання сигналів на ту чи іншу відстань. 
Канали та системи зв’язку, що використовують 
штучне середовище поширення (металеві про-
води, оптичне волокно), називаються проводо-
вими, а канали та системи зв’язку, в яких сигнали 
передаються через відкритий простір, – радіока-
налами та радіосистемами. 

Приймальний пристрій, або приймач (ПРМ), 
виконує обернене перетворення прийнятого сиг-
налу в повідомлення. Відмінності параметрів сис-
теми зв’язку від бажаних характеристик призво-
дять до спотворень передаваного сигналу. Окрім 
того, у будь-якому вузлі системи передавання, але 
передусім на лінії зв’язку, присутні завади, тому 
сигнал на вході приймача відрізняється від пере-

даного сигналу на виході передавача. Приймач 
обробляє прийнятий сигнал і відновлює по ньому 
первинний електричний сигнал, а отже, надсилає 
повідомлення, яке реставрується, утім, із деякою 
похибкою.

Завдання 8. Дайте відповіді на запитання.
1) Що таке система електрозв’язку?
2) Яке призначення будь-якої системи зв’язку?
3) Що є об’єктом передавання в будь-якій сис-

темі зв’язку?
4) Які символи можна використовувати для 

передавання інформації?
5) В яких формах подається інформація?
6) Які бувають повідомлення?
7) Що таке лінія зв’язку?
8) Чим відрізняються проводові канали та 

радіоканали?
9) У чому суть роботи приймального пристрою?
10) До чого призводять відмінності параме-

трів системи зв’язку від бажаних характерис-
тик?

Завдання 9. Котрі з поданих тверджень є пра-
вильними, а які – ні. Виправте неправильні твер-
дження, аргументуючи свою думку.

1. Інформація – це відомості про якусь подію, 
явище або стан речей, які отримувачеві заздале-
гідь невідомі.

2. Інформація подається у трьох основних 
формах.

3. Повідомлення – матеріальний носій сиг-
налу, а сигнал – це те, що підлягає передаванню.

4. Повідомлення бувають первинні й вто-
ринні.

5. Повідомлення за допомогою джерела пові-
домлення (ДП) перетворюється в первинний елек-
тричний сигнал.

6. Первинні сигнали завжди зручно безпосе-
редньо передавати по лінії зв’язку.

7. Джерело завад (ДЗ) – це джерело випадко-
вих чи навмисних впливів на передаваний сигнал, 
які спотворюють його форму. 

8. Лінія зв’язку – це сукупність технічних при-
строїв і середовища поширення, що забезпечує 
передавання сигналів на ту чи іншу відстань.

Рис. 1. Узагальнена структурна схема систем електрозв’язку:  
ДП – джерело повідомлень; ОП – отримувач повідомлень;  

ПРД – передавач; ПРМ – приймач; ЛЗ – лінія зв’язку;  
ДЗ – джерело завад

ДП ПРД ЛЗ ПРМ ОП

ДЗ
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9. Металеві проводи та оптичне волокно 
належать до радіоканалів.

10. Приймач обробляє прийнятий сигнал і від-
новлює по ньому первинний електричний сигнал.

Завдання 10. Змініть порядок слів і словоспо-
лучень, утворюючи речення.

 1. Передавання, інформації, різні, для, сим-
воли, виразити цю інформацію, в деякій формі, 
що, використовуються, дають змогу.

2. Виявлення об’єктів, для, різних повідо-
млень, у просторі, передавання, автоматич-
ного управління, застосовуються, промисловими 
об’єктами, електричні сигнали.

3. За допомогою, первинні сигнали, переда-
вача, перетворювати, в, так звані, доводиться, 
вторинні сигнали.

4. Добре, лінії зв’язку, характеристики, вто-
ринних сигналів, узгоджуються, з, характерис-
тиками. 

5. Від, призводять, відмінності параметрів, 
бажаних характеристик, до, системи зв’язку, 
спотворень передаваного сигналу.

6. Відрізняється, переданого сигналу, сигнал, 
на вході приймача, від, на виході передавача.

7. Прийнятий сигнал, по ньому, приймач, обро-
бляє, і, електричний сигнал, відновлює первинний.

8. Фізичне середовище, лінія зв’язку, переда-
вання сигналів, це, використовуване, для. 

Завдання 11. Знайдіть у реченнях граматичні 
помилки.

1. Призначення будь-якої системи зв’язку – 
передавання інформацію від джерела до отри- 
мувач.

2. Об’єкт передавання в будь-якій системі 
зв’язку є повідомлення.

3. Для передавання різні повідомлення, вияв-
лення об’єкти у просторі, автоматичне управ-
ління промисловими об’єктами застосовуються 
електричні сигнали. 

4. Сигнал – це фізичний процес, що відобра-
жують передаване повідомлення.

5. Первинні сигнали буває незручно безпосе-
редньо передавати по лінія зв’язок.

6. Дискретне повідомлення являє собою сукуп-
ність скінченна кількість символів.

7. Канал зв’язку – це сукупність технічні при-
строї й середовища поширення, що забезпечує 
передавання сигнали на ту чи іншу відстань.

8. Відмінності параметри системи зв’язку від 
бажаних характеристик призводять до спотво-
рень передаваний сигнал.

Завдання 12. Перекажіть текст, використо-
вуючи опорні слова: 

Сукупність технічних засобів; передавання 
інформації; первинні й вторинні сигнали; дискретні 
й неперервні повідомлення; лінія зв’язку; дже-
рело завад; канал зв’язку; приймальний пристрій.

Отже, під час читання фахових текстів спо-
чатку студентам варто запропонувати низку 
вправ, що сприятимуть удосконаленню техніки 
читання, розширенню їхнього лексичного слов-
ника й розвитку мовної здогадки, розумінню тих 
засобів, що з’єднують текст і формують навички 
прогнозування змісту тексту. Іноземним студен-
там обов’язково необхідно виконувати передтек-
стові граматичні вправи, що теж значно полег-
шать розуміння професійно орієнтованого тексту. 

У процесі читання тексту іноземним студентам 
варто виконувати вправи, завдання яких орієнту-
ють на виділення смислових частин, встановлення 
смислового зв’язку між одиничними фактами 
тексту. Після прочитання тексту студенти мають 
виконати вправи, що демонструють розуміння 
основного змісту й функцій тексту, комунікатив-
ного наміру автора, формують уміння висловлю-
вати окремі судження з приводу прочитаного.

Велике значення під час читання фахових тек-
стів має робота з лексикою та лексичними впра-
вами. Для того, щоб досягти правильного розу-
міння значення слова, слід провести додаткову 
роботу з ним до перекладу. Необхідно навчити 
студентів працювати зі словом, що має кілька 
значень; розуміти значення слова, використову-
ючи антоніми, синоніми, словотвірні елементи; 
навчити описово пояснювати значення слова. 

Робота з такими текстами сприяє поглибленню 
знань із професійної мови, збагачує загальний 
і спеціальний лексичний словники, підвищує 
культурний рівень і наукову ерудицію іноземних 
студентів. Усі тексти та вправи, з якими ми пра-
цюємо на заняттях, спрямовані на те, щоб сфор-
мувати в іноземних студентів навички активного 
використання фахової мови, а також спонукати 
студентів розмовляти на фахові теми не лише 
у вузькопрофесійному, але й у ширшому контек-
сті, у межах загальної ерудиції.

Висновки і пропозиції. За допомогою опра-
цювання фахових текстів формуємо терміно-
логічну компетентність іншомовних студентів 
і забезпечуємо інженерно-професійне спряму-
вання всієї підготовки, розвиваємо, вдосконалю-
ємо й систематизуємо знання, навички й уміння 
іноземних студентів у читанні, аудіюванні, гово-
рінні та письмі. Комплексна робота над технічною 
термінолексикою на всіх етапах і рівнях навчання 
сприяє формуванню навичок і вмінь, необхідних 
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для самостійного опрацювання фахових навчаль-
них і наукових текстів української мови як інозем-
ної. Систематизована робота з фаховими текстами 
сприяє мовній розкутості іноземних студентів і 
впевненості під час спілкування на професійну 
тематику, а також вихованню культури професій-
ного мовлення. Професійно орієнтовані тексти 
також є одним із засобів, завдяки яким іноземні сту-
денти швидше адаптуються до нових мовних умов 

під час включеного навчання та отримання вищої 
технічної освіти в Україні. Ставимо перед собою 
завдання продовжити відбір із науково-професій-
ної літератури для майбутніх інженерів найціка-
віших, найдоступніших, найкорисніших фахових 
текстів, апробувати їх на заняттях з української 
мови як іноземної та укласти декілька навчальних 
посібників професійно орієнтованих текстів для 
іноземних студентів інженерних спеціальностей.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ  
ТЕКСТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

В статье представлено описание методики работы с научным текстом. Проанализированы основ-
ные виды работы с профессионально-ориентированными текстами на занятиях по украинскому языку 
как иностранному. Приведены краткие характеристики видов работы с текстами и рекомендации 
относительно типов заданий с ними. Предложен комплекс упражнений для работы с оригинальными 
научными текстами по специальности, направленный на формирование навыков чтения (предтек-
стовые упражнения), а также на формирование умений чтения (послетекстовые упражнения) для 
иностранных студентов технических университетов.

Ключевые слова: профессиональные тексты, предтекстовые упражнения, послетекстовые 
упражнения, украинский язык как иностранный, иностранные студенты.

VOCATIONAL TEXTS IN UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
IN HIGHER TECHNICAL INSTITUTIONS: SPECIAL FEATURES

The article describes the work on scientific texts. The authors analyze the academic assignments, based 
on vocational texts, approved for students learning Ukrainian as a foreign language. The article provides 
brief characteristics of text assignments, recommendations on how to choose proper exercises and authentic 
scientific vocational texts helping foreign technical students acquire initial reading skills (pre-text exercises) 
eventually developing into good reading abilities (after-text exercises).

Key words: vocational texts, pre-text exercises, after-text exercises, Ukrainian as a foreign language, 
 foreign students.
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