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граматичний і лексичний матеріал сприяють актуалізації мовленнєвої діяльності 

студентів-іноземців, максимально повному й точному розумінню, осмисленню ними 

текстів науково-професійної сфери спілкування. 

Методичні вказівки розраховані на студентів-іноземців 2 курсу всіх спеціальностей 

як для аудиторної, так і для самостійної роботи.   
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ПЕРЕДМОВА 

 

Метою методичних вказівок є активізація мовленнєвої діяльності 

студентів-іноземців у професійно-навчальній сфері: розвиток навичок 

поглибленого читання, пошук у тексті необхідної інформації та відтворення 

її як в усній, так і в письмовій формі – на матеріалі наукового стилю 

мовлення відповідно до комунікативних потреб іноземних студентів під час 

вивчення предметів зі спеціальності. 

Основною одиницею навчання є навчально-науковий текст, який 

супроводжується системою передтекстових, притекстових і післятекстових 

завдань, спрямованих на зняття лексичних та граматичних труднощів, що 

сприяє максимально повному і точному розумінню, осмисленню і 

репродукції змісту. 

Післятекстові завдання спрямовані на роботу зі змістовою 

структурою тексту, на формування в іноземних студентів когнітивного 

стилю мислення, притаманного фахівцям інженерного профілю, на 

оволодіння спеціальними синтаксичними конструкціями, стійкими 

словосполученнями, засобами зв’язку в реченнях. 

Вказівки містять сім текстів. Спеціально відібрані та адаптовані 

науково-навчальні тексти дозволять студентам 2 курсу засвоїти 

загальнонаукову та спеціальну технічну термінологію, яка вирізняється 

високою частотністю і використовується в усіх технічних спеціальностях. 

Це дає змогу створити передумови для засвоєння студентами-іноземцями 

вузькоспеціальної термінології обраного фаху в подальшому.  Граматичний 

та методичний матеріал сприяє закріпленню й глибшому розумінню 

української мови студентами-іноземцями, засвоєнню ними граматичних 

норм сучасної української літературної мови, розвитку та вдосконаленню 

навичок у побудові висловлювань наукового стилю, комунікативних 

якостей мовлення та інтонаційної виразності. 

Послідовна робота над текстами, що містять вказівки, не є 

обов'язковою: вибір залежить від завдань навчання, інтересів та потреб 

студентів, а також рівня мовної підготовленості, який визначає і способи 

презентації текстів. Знаком (*) відмічено завдання підвищеної складності, 

розраховані на студентів з високим рівнем мовної компетенції. 

Методичні вказівки призначені для іноземних студентів другого курсу 

всіх спеціальностей. 
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