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У  статті  визначено  важливі  аспекти  методики  навчання  українського  професійного 
мовлення  студентів-нефілологів,  подано  систему  роботи,  що  спрямована  на  формування 
мовленнєвої та лексичної компетентності майбутніх фахівців інженерних спеціальностей.
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В статье определены важные аспекты методики обучения украинской профессиональной 
речи студентов-нефилологов, представлена система работы, направленная на формирование 
речевой и лексической компетентности будущих специалистов инженерных специальностей.
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Important aspects of methodology of teaching students of non-language specialities Ukrainian 
professional language have been defined in the article. It also presents the system of work aimed at 
the formation of speech and lexical competence of future engineers.
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Духовне  оновлення  нашої  держави  та  процес  демократизації  суспільства 
передбачають  створення  сприятливих  умов  для  утвердження  атмосфери 
творчості,  багатогранного  розвитку  особистості,  вияву  її  обдарованості. 
Завдання  щодо  виховання  цілісних  особистостей  із  високим  творчим 
потенціалом  постає  не  лише  як  актуальна  проблема  педагогічної  науки  та 
практики,  але  і  як  соціальна  необхідність [1  - 4].  Важливим  завданням 
сучасного вишу є формування інтелектуальної еліти українського суспільства, 
де  його пріоритетним завданням стає  всебічний розвиток студентів,  зокрема 
творчих здібностей [5]. 

У  сучасних  умовах  гуманізації  й  демократизації  навчального  процесу 
актуальними  залишаються  дидактичні  заповіді  Василя  Сухомлинського: 
«Мистецтво  й  майстерність  навчання  і  виховання  полягають  у  тому,  щоб 
розкривати  сили  й  можливості  кожної  дитини,  дати  їй  радість  успіху  в 
розумовій праці...» [6]. 

Одним  із  перших  кроків  на  шляху  до  його  вирішення  є  забезпечення 
належного рівня усного  й писемного мовлення майбутніх фахівців.  Основна 
ціль занять із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» в 
Одеському національному політехнічному університеті  полягає  в  підвищенні 
професійного  рівня  мовленнєвої  культури  студентів,  збагаченні  їхнього 
словникового  запасу  професійною  лексикою,  засвоєнні  загальновживаної  та 
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наукової термінологічної  лексики,  укладанні документації  державною мовою 
тощо. 

Зважаючи  на  той  факт,  що  населення  південного  регіону  України  є 
багатомовним, а російська мова активною в галузях виробництва, важливо, щоб 
майбутні фахівці не лише опановували українську лексику та граматику, а й 
думали  українською.  Тому  нами  надаються  переваги  особистісно-
орієнтованому підходу до навчання,  який уможливлює вибір форм і методів, 
фокусуючись на тому, хто навчається. 

Використання  інтерактивних  технологій  як  основної  складової  процесу 
співнавчання,  взаємонавчання  студента  і  викладача  розглядають  К.Поппер, 
К. Роджерс,  К. Баханнов,  В. Паламарчук, М. Курщина, О. Пометун та ін.  Ідеї 
щодо народності виховання у контексті співпраці знайшли своє відображення у 
працях  В.  Афанасьєва,  Г.  Волкова  та  ін.  Питаннями  реформування  системи 
освіти  та  інноваційними  тенденціями  в  ній  займаються  В. Андрущенко, 
Т. Воробйова, І. Зязюн, Н. Кузьміна, Н. Федорова, Л. Федулова, Р.Хмелюк та ін. 

Ефективним та  актуальним на  заняттях  дисципліни  «Українська  мова  за 
професійним спрямуванням» є поєднання різних інтерактивних технологій та 
міжпредметна  інтеграція,  що  посилює  інтерес  до  навчання  в  цілому  і  до 
вивчення дисципліни зокрема, а також розвиває творче продуктивне мислення, 
учить  культурі  спілкування,  поліпшує  міжособистісні  взаємини,  збагачує 
словниковий запас у межах професійного розвитку, допомагає в адекватному 
використанні лексем, формує повагу до мови та любов до вітчизняної культури. 

Оскільки  формування  українського  професійного  мовлення  студентів 
відбувається  в  аудиторних  умовах,  викладач  подає  певну  проблему  для 
самостійного дослідження, знає її результати, етапи вирішення і ті риси творчої 
діяльності,  які  необхідно  проявити  у  процесі  її  розв'язання.  Як  зазначає 
Н.І. Тоцька [3],  самому викладачеві-мовнику не під силу організувати роботу 
над  вивченням  фахової  термінології  як  системи,  що  слугує  основою  для 
опанування  майбутньої  професії,  знайти  інформативні  тексти  за  фахом,  із 
великої  кількості  термінів  відібрати  найбільш  уживані  в  певній  сфері 
виробництва, тому заняття з української мови проводяться в тісній співпраці з 
викладачами профільних фахових дисциплін. 

Будь-яка  тема  з  дисципліни  «Українська  мова  за  професійним 
спрямуванням» розглядається на основі інженерної термінології. Значна увага 
приділяється  роботі  з  професійно-орієнтованими текстами,  використовується 
вузькоспеціальна література. Завдання для текстів є різноманітними. Практичні 
заняття  передбачають  колективну  й  індивідуальну  форму  роботи, 
використовується  робота  із  термінологічними  словниками.  Здебільшого 
студенти  відчувають  потребу  в  тлумачному  словнику,  приділяють  увагу 
орфоепічним,  лексичним  та  граматичним  нормам  сучасної  української 
літературної мови. 

Дослідження  фахової  лексики  є  надзвичайно  цікавим  явищем,  тому  на 
заняттях  майбутні  інженери  аналізують  лексичні  помилки,  допущені  при 
перекладі  професійних  текстів.  Пошуковим  методом  визначається,  що  у 
професійній лексиці найпоширеніші такі лексичні помилки:  
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1. Порушення акцентуаційних норм. Це може бути наголошення на корені: 
дίяти  –  дίяння,  ввόзити  –  ввéзення,  ввόдити  –  ввéдення,  бронювᾴти  – 
бронювᾴння, пізнᾴти – пізнᾴння. У складних іменниках-термінах (композитах) 
здебільшого  наголошується  друга  частина  слова:  водопровίд,  газопровίд,  
нафтопровίд,  трубопровід.  Складні  іменники-терміни,  що позначають  назви 
вимірювальних  приладів,  а  також  інших  лабораторних  приладів  з  другою 
частиною  –метр  мають  основний  нерухомий  наголос  на  інтерфіксі 
(з’єднувальному  голосному  звукові):  газόметр,  озонόметр,  радіόметр, 
хронόметр,  вібрόметр,  бактόметр.  Виняток  становлять  слова вольтмéтр,  
альфамéтр. Якщо ці іменники означають назви мір, то наголос падає на –метр: 
децимéтр,  декамéтр,  кіломéтр,  кубомéтр.  Складні  іменники-терміни  на 
позначення сукупності  відповідних методів вимірювання,  системи дій мають 
основний  нерухомий  наголос  на  другій  частині  –метрія:  антропомéтрія,  
фотомéтрія, хрономéтрія, спектрофотомéтрія. Змінюючи відмінкову форму 
цих  слів,  не  можна  змінювати  місце  наголосу:  антропомéтрія  – 
антропомéтрії,  антропомéтрією.  Але  іноді  від  наголосу  може  залежати  й 
семантика слова: атлас і атлас. 

2.  Тавтологія  –  повторення  однокореневих  слів:  розповісти  свою 
автобіографію,  динамічна  трансформація,  найбільш  оптимальний, 
словниковий багаж слів.  

3.  Вживання  зайвих  слів  без  певної  стилістичної  мети:  вільна  вакансія, 
гарантування безпеки. 

4.  Паронімія  – розрізнення значень слів  задля  введення  їх  до  контексту: 
кордон,  межа,  границя,  грань;  область,  галузь,  сфера.  Згідно  з  «Російсько-
українським  словником»,  російське  слово  «личный»  перекладається 
українською мовою як «особовий» і «особистий».

5. Невміння враховувати стилістичне (емоційне) забарвлення слова (фрази) 
в контексті. Особливо багато помилок допускається при перекладі з російської 
слів,  що  мають  декілька  варіантів  перекладу.  Певна  увага  приділяється 
популярному  на  сьогоднішній  день  комп’ютерному  перекладу,  який  досить 
часто подає неточний вибір слова. Наприклад: вище утворення – з рос. высшее 
образование,  цікаве  міроприємство –  з  рос.  интересное мероприятие, 
залізнодорожній технікум – з рос. железнодорожный техникум.

6. Серед відступів від літературних норм на рівні лексики впадають в око 
передусім  незасвоєні,  невмотивовані  русизми:  груз,  замість  вантаж; 
получається,  замість  виходить;  поставник,  замість  постачальник,  другим 
разом, замість іншим разом. 

7. У професійній лексиці часто вживаються слова-кальки з російської мови, 
що  є  наслідком  недостатнього  опанування  лексичних  норм,  невмілого 
використання синонімів тощо. Наприклад, головний – основний. Головний – 1) 
прикметник  від  голова:  головний  біль,  головний  убір;  2)  найважливіший, 
найсуттєвіший:  головний  зміст  (метод,  напрям,  підсумок,  показник,  
представник,  приз); головна  мета  (перешкода,  порада,  причина,  тенденція,  
умова);  головне  джерело  (завдання,  питання); 3)  який  перебуває  в  центрі 
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чогось:  головний вхід (корпус [університету], під'їзд); головна дорога; 4) який 
очолює  що-небудь,  старший  над  кимось  тощо:  головний  інженер;  головне 
підприємство/управління. Основний – вживається зі  словами:  основний  засіб 
(закон, зміст, колектив, мотив, напрям, показник, факт, фонд); основна група 
(маса,  причина,  робота,  споруда,  умова);  основне  виробництво  (завдання,  
значення, питання).

8. Порушення омонімії.  Одним з основних внутрішніх чинників є розпад 
багатозначного  слова,  коли  його  різні  значення  перестають  сприйматися  як 
пов’язані між собою й перетворюються на окремі лексеми: домоткане полотно, 
полотно залізничне.  Наприклад,  порт1 –  ділянка  берега  водойми  разом  із 
прилеглою  водною  площею,  спеціально  обладнана  для  стоянки  суден, 
вантажно-розвантажувальних  та  інших  робіт;  порт2 –  пристрій  для 
підключення  зовнішнього  обладнання;  порт3 –  інтерфейс,  через  який 
периферійний  пристрій  приєднується  до  адаптера,  який  розміщений  на 
системній платі. 

Основною  на  заняттях  є  робота  з  науковими  фаховими  текстами,  де 
контекст  звужує  значення  слова.  Тематика  наукового  тексту,  його 
комунікативні завдання, коло фахівців, на яких він розрахований, створюють 
передумови значно вищої передбачуваності  лексичних одиниць, ніж в інших 
стилях.  А  чим  вищий  ефект  передбачуваності,  тим  менше  умов  для  появи 
несподіваних, яскравих слововживань, а отже, і стилістичного ефекту. Тому тут 
вибираються  загальновживані  нейтральні  слова,  у  яких  спеціально 
організований  контекст  начебто  «відсікає»  всі  наявні  в  цього  слова 
багатоманітні й багатопланові зв’язки. 

«Відмінністю  технічного  перекладу  від  інших  видів  перекладу  є: 
термінологічність,  точний,  чіткий,  стислий  виклад  матеріалу  за  відсутності 
образно-емоційних  виразових  засобів»  [7].  Переклад  науково-технічної 
літератури посідає  важливе  місце  з-поміж інших різновидів  вправ  у  процесі 
вивчення фахової мови майбутніми інженерами. 

9. За умови існування термінів-дублетів варто віддавати перевагу словам, 
що утворені на національній основі: абсорбер – вбирач, анемометр – вітромір, 
воронка –  лійка,  фон –  тло,  фактор –  чинник,  значимий –  значущий, 
протиріччя –  суперечність,   середовище –  довкілля  і  под.  Окремої  уваги 
потребує  переклад  термінів-абревіатур  з  російської  мови  українською. 
Характерною  рисою  сучасної  науково-технічної  літератури  є  широке 
використання  різних  типів  скорочень  (літерних,  звукових).  При  перекладі 
вказаних конструкцій необхідно розгорнути сполучення слів мовою-оригіналу, 
перекласти  його,  утворивши абревіатуру  мовою-перекладу.  Наприклад:  ЭВМ 
(электронно-вычислительная  машина)  -  ЕОМ  (електронно-обчислювальна 
машина), БЯ (базовый язык) - БМ (базова мова), ИТР (инженерно-технические 
работники) - ІТП (інженерно-технічні  працівники) тощо. Здійснюючи переклад 
науково-технічних текстів, звертаємо увагу майбутніх інженерів на те, що деякі 
абревіатури  мають  кілька  розшифрувань,  пор.:  ПІ (панелі  інструментів, 
програмна інженерія).
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У роботі з текстами студенти укладають словнички труднощів російсько-
українського  перекладу  та  тлумачні  словнички  фахових  наукових  термінів. 
Досліджуваний  матеріал  дає  змогу  виявити,  що  запозичення  з  латинської, 
грецької,  англійської,  французької  та  німецької  мов в  українську  становлять 
блок виробничо-технічної лексики, що співвідноситься з певним простором у 
концептуальній і  мовній картинах світу.  Наприклад,  у системі розглядуваної 
запозиченої  лексики  можна  виділити  такі  групи  слів:  1)  назви  пристроїв, 
механізмів,  інструментів:  генератор,  ексикатор,  муфта,  мас-спектрограф,  
мас-спектрометр;  2)  назви  технологічних  процесів:  аустенізація,  
графітизація, дифузія, полігонізація, сенсибілізація, ціанування; тощо.

Нині  до  числа  джерел  навчальної  інформації  більшість  дослідників 
відносять ресурси інтернету, використання яких сприяє виникненню інтересу, 
самостійності  й  творчості  студентів,  розвиває  вміння  критичного  аналізу 
сприйнятої  інформації.  Виконання  таких  завдань  привертає  увагу  до 
необхідності  розвитку  комунікативних  умінь  і  навичок  для  спілкування  в 
мережі інтернет, що сьогодні є одним із засобів комунікації сучасної молоді. 

Робота зі студентами над термінологічною лексикою проводитися не тільки 
на  заняттях  з  української  мови,  а  й  під  час  вивчення  інших  дисциплін  та 
проходження навчально-науково-дослідницької та виробничої практики. Саме 
тому  потрібно  вибудовувати  цілісну  систему  формування  термінологічної 
компетентності, залучаючи до цього викладачів фахових дисциплін. 

Отже,  для  вдосконалення  мовленнєвої  та  лексичної  компетентності 
майбутнього фахівця та успішного засвоєння дисципліни основним є створення 
комфортних умов  навчання,  за  яких  кожен студент  відчує  свою успішність, 
інтелектуальну  спроможність.  Пропоновані  завдання  під  час  вивчення 
дисципліни  «Українська  мова  за  професійним  спрямування»  потребують 
активної  пізнавальної  діяльності,  сприяють  розвитку  уваги,  пам’яті, 
креативного  мислення,  а  головне  –  свідомому  засвоєнню  термінів,  що  в 
подальшому  забезпечить  ефективне  формування  термінологічної 
компетентності.
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