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Анотація: Навчальний посібник є одним з найважливіших компонентів 

навчального процесу, адже від якості дидактичного матеріалу, що 

використовується в процесі навчання, залежить ефективність організації 

навчальної діяльності загалом. Навчальні матеріали з наукового стилю 

мовлення повинні враховувати не лише лексико-граматичні норми наукового 

стилю, але й специфічні особливості роботи з іноземцями на початковому етапі 

вивчення мови. Таким чином, однією з головних методичних цілей є створення                                                                                                                                                             

власних навчальних посібників, які відповідатимуть сучасним вимогам. 

Ключові слова: посібник, навчально-професійна діяльність, українська мова як 

іноземна, науковий стиль мовлення  

           

Під час роботи на підготовчих відділеннях та в центрах мовної підготовки 

закладів вищої освіти України перед викладачами постає необхідність навчання 

наукового стилю мовлення починаючи вже з перших місяців навчального 

процесу. Протягом навчального року іноземні слухачі не тільки повинні 

оволодіти загальнолітературною українською мовою на рівні Б1, але і 

підготуватися до сприйняття основного навчального матеріалу всіх дисциплін 

обраного ними ЗВО на українській мові. Недостатня кількість навчально-
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методичних матеріалів і необхідність сформувати методичне забезпечення 

навчального процесу у відповідності з профілем навчального закладу зумовлює 

потребу створення центрами мовної підготовки посібників з наукового стилю 

мовлення для початкового етапу вивчення української мови.   

Зрозуміло, що підручники з української мови як іноземної значно відрізняються 

від підручників з інших дисциплін. Головна відмінність полягає в тому, що 

основною метою навчальних матеріалів з української як іноземної  є навчання 

практичної комунікативної діяльності. Іншими словами, під час навчання 

української мови загалом і наукового стилю мовлення зокрема,  важливо не 

стільки передати знання, скільки навчити слухачів практичному застосуванню 

отриманих знань в реальному навчально-професійному спілкуванні.  Важливо 

зазначити, що коли навчання відбувається з нульового рівня в умовах «мовного 

середовища», необхідність швидкого оволодіння навичками письма, читання, 

говоріння, аудіювання як в побутовому спілкуванні, так і в навчально-

професійному,  стають тим смисловим вектором, навколо якого і вибудовується 

викладання іноземної мови.  

Навички граматично правильної мови стають більш значимими, коли 

комунікативні потреби студентів виходять за межі побутового  спілкування і 

мова стає, в першу чергу,  засобом оволодіння майбутньою спеціальністю. 

Виходячи з того, що для сприйняття письмового тексту можна використати 

засоби технічного перекладу, а при створенні власного мовленнєвого 

«продукту» такі засоби скоріше заважають, особливого значення для іноземних 

слухачів набуває вміння конструювати та відтворювати фразу з урахуванням 

значень граматичних форм. Оскільки граматична будова української мови 

надзвичайно різноманітна і варіативна, перед викладачем української мови як 

іноземної постає непросте методичне завдання – визначення та відбір найбільш 

актуальних лексичних одиниць, оволодіння якими дозволить студенту 

задовольняти свої комунікативні потреби в навчально-професійній сфері 

спілкування.  
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Під час створення фахово орієнтованого посібника важливо звернути увагу не 

тільки на спеціальну лексику, але і на конструкції наукового стилю мови, які 

використовуються в текстах профільних дисциплін, адже протягом навчання на 

першому курсі будь-якого обраного факультету перед студентом-іноземцем  

постає завдання вивчення, засвоєння та відтворення великого обсягу насиченої 

спеціальною термінологією інформації, яка подається у вигляді лекцій під час 

аудиторної та самостійної роботи.  Таким чином комунікативні потреби 

студентів під час читання чи прослуховування текстів за спеціальністю не 

обмежуються необхідністю розуміння в більшому чи меншому обсязі 

фактологічної інформації, але, зазвичай, передумовлюють усне відтворення 

отриманої інформації у формі монологічних висловлювань різних типів – 

самостійне висловлювання з метою відтворення почутої чи прочитаної 

інформації, опис предмета, явища, процесу,  якісна та кількісна характеристики, 

висловлення згоди чи заперечення тощо. Отже, посібники з наукового стилю 

мовлення повинні репрезентувати лексико-граматичний матеріал таким чином, 

щоб він був інтегрованим з завданнями в першу чергу комунікативного 

спрямування. 

У Центрі підготовки іноземних громадян Запорізького державного медичного 

університету навчання науковому стилю мовлення на початковому етапі 

вивчення української як іноземної ведеться на базі створених викладачами 

посібників, практикумів та мультимедійних матеріалів. Створюючи навчально-

методичну базу з викладання наукового стилю мовлення, авторський колектив 

орієнтувався на діюче законодавство, типову навчальну програму з української 

мови як іноземної для ЗВО медико-біологічного профілю та намагався 

урахувати сукупність усіх факторів, що впливають на навчальний процес на 

початковому етапі. Всі створені навчально-методичні матеріали базуються в 

першу чергу на значимому в навчально-професійному відношенні мовному 

матеріалі, що допомагає оволодінню мовою спеціальних дисциплін, 

граматикою наукового мовлення. Навчання граматики наукового стилю 

передбачає навчання застосуванню у комунікації загально-наукової та 
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вузькоспеціалізованої термінологічної лексики, граматичних і синтаксичних 

конструкцій, притаманних науковому стилю. У якості одиниці організації 

мовного матеріалу виступають мовленнєві моделі, що подаються на початку 

кожного тематичного блоку і зумовлюють навчальну спрямованість заняття. 

Завдання скомпоновано за принципом «від простого до складного». Так, на 

першому етапі засвоєння поданого лексико-граматичного матеріалу 

відбувається опрацювання та аналіз речень за допомогою питань, схем та 

формул,  визначаються логіко-смислові  та лексико-граматичні зв’язки між 

словами. Граматичні правила вводяться до вправ у вигляді опорних словоформ, 

що формує відповідну модель застосування у комунікативних завданнях, які 

пропонуються для відпрацювання та закріплення вивченого матеріалу.  

Для прикладу, під час вивчення теми «Характеристика властивостей через 

порівняння» слухачі ознайомлюються з лексико-граматичними конструкціями 

уроку, виконують завдання, спрямовані в першу чергу на виокремлення та 

«впізнання» словоформ та вказаних конструкцій у реченнях та мікротекстах. 

Такий тип завдань готує слухачів до подальшого самостійного відтворення 

інформації за поданими зразками. Тут варто зазначити, погоджуючись з О.М. 

Лозовою [1], що студенти початкового етапу навчання, які володіють 

іноземною мовою поки що в недостатньому обсязі, при ознайомленні (читанні, 

аудіюванні) з текстом іноземною мовою не можуть відразу усвідомити його 

зміст і тому змушені піддавати прочитаний текст спершу лексико-

граматичному аналізу, а потім і перекладу рідною мовою. Але в такому випадку 

не зміст, а саме мовна оболонка робиться об'єктом розуміння. Що ж стосується 

змісту, то він звичайно не розуміється; розуміється не іншомовний текст, а його 

переклад. Отже, задля формування навичок безперекладного розуміння 

студентами іноземного тексту необхідно якнайширше використовувати 

мовленнєву практику, адже саме активна участь у комунікації сприяє 

ефективному засвоєнню мови. Тому навіть на етапі початкового засвоєння 

нового матеріалу задля залучення слухачів до активного навчально-
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професійного спілкування перевага надається завданням комунікативного 

спрямування.  

Наприклад, в одному з завдань у вигляді таблиці подається інформація щодо 

щільності, твердості, теплопровідності, температури плавлення графіту, алмазу, 

карбону та кремнію. Слухачам надається час для ознайомлення та пропонується 

порівняти властивості вказаних хімічних  елементів з використанням лексико-

граматичних конструкцій теми. Для закріплення вивченого матеріалу 

використовується значна кількість мінімально адаптованих текстів медико-

біологічного спрямування, до яких створено завдання саме комунікативного 

напрямку, які супроводжуються аудіо-матеріалами та можуть бути 

представлені як у традиційному форматі (робота з підручником), так і у вигляді 

мультимедійних презентацій, завдань на базі застосунків  для підтримки 

навчального процесу з допомогою інтерактивних модулів, зокрема 

LearningApps. Створений посібник пройшов успішну апробацію в навчальних 

групах Центру підготовки іноземних громадян ЗДМУ. Слід зазначити, що в 

процесі апробації були створені додаткові мультимедійні матеріали, тестові 

завдання різного типу та спрямування, відео та аудіоматеріали, які доповнили 

та оптимізували навчальний матеріал посібника. 

Отже, створення посібників з наукового стилю мовлення –  це цікаве і 

багатокомпонентне методичне завдання, вирішення якого потребує від авторів 

не лише фактологічних знань й педагогічної майстерності,  а й високого рівня 

відповідальності і творчого підходу.  
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