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КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВИ 

ХІМІЇ ІНОЗЕМНИМИ СЛУХАЧАМИ НА 

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 

 

Провідним засобом повноцінного спілкування іноземних слухачів є 

достатнє оволодіння мовою навчання на пропедевтичному етапі, набуття 

ними практичних навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності для 

всебічного задоволення комунікативних потреб у майбутній професійній 

діяльності. Актуальність цього завдання визначається першочерговою 

необхідністю розгляду проблемних питань вивчення мови хімії як 

підґрунтя для подальшого опанування теоретичних основ дисциплін 

медико-біологічного циклу.  

До особливостей навчання спілкування іноземних слухачів на 

доуніверситетському етапі слід віднести нове соціокультурне середовище, 

психологічні й емоційні навантаження, професійну орієнтованість 

матеріалу, значну навчальну зайнятість. Сукупний зміст цієї проблеми 

зумовлений поєднанням соціологічних, лінгвістичних, психологічних та 

особистісних чинників. Багаторічний аналіз успішності іноземних слухачів 

навчально-наукового центру іноземних громадян «ПДМУ» свідчить, що 

однією з причин неповного засвоєння навчального матеріалу є мовний 

бар’єр, пов’язаний з недосконалим знанням мови навчання, низьким 

базовим рівнем знань з окремих предметів, механічним запам’ятовуванням 

навчального матеріалу замість його всебічного осмислення. 

Конструктивному вирішенню цього питання сприяє забезпечення освітньої 

діяльності комунікативно-орієнтованими,  новітніми доступними 

навчальними ресурсами й адаптованими методичними матеріалами, 

спрямованими на опанування мовою дисциплін медико-біологічного циклу 

[1].  

Хімія є базовою фундаментальною дисципліною, що має ряд 

особливостей, найважливішими з яких є формування понятійного апарату 

та професійної термінології медичної сфери. Розуміння, запам’ятовування 

й подальше відтворення хімічної термінології та лексико-граматичних 



конструкцій складає початковий етап завоєння навчального матеріалу, 

слугує підґрунтям  для подальшого вивчення предмету.  Водночас знання й 

уміння, набуті в курсі хімії, стають базовими для засвоєння окремих 

понять з курсу біології (наприклад, «метаболізм», «явище хімічної 

рівноваги», «швидкість хімічних реакцій», «гідроліз», «хімічна рівновага», 

«тепловий ефект хімічних процесів» тощо). Урахування міжпредметних 

зв’язків природничих дисциплін, а саме біології, фізики, математики 

допомагають розумінню загальнонаукової картини, уможливлюють 

розв’язування практичних задач. Знання та свідоме розуміння термінів, 

вміння самостійно ними оперувати, застосовувати вже на початку 

підготовки значно сприяють опануванню майбутніми спеціалістами 

наукової термінології та професійної мови [2].  

Враховуючи, що пропедевтичний етап навчання іноземних слухачів 

відбувається в умовах поступового оволодіння мовою навчання, 

першочерговим є використання комплексу мовностилістичних засобів: 

термінів (наприклад «валентність», «гідроліз», «дисоціація»),  лексико-

граматичних конструкцій (наприклад, «валентність визначається числом 

зв’язків», «атоми входять до складу молекул»). Зважаючи на те, що у 

перші тижні навчання іноземні слухачі володіють обмеженим словниковим 

запасом й лексично-граматичними конструкціями, формулювання 

запитань залишається досить лаконічним. Наприклад, запитання «Що 

вивчає хімія?», «Що називається явищем?», «Від чого залежить швидкість 

руху молекул?» та відповіді типу «Хімія вивчає речовини», «Явищем 

називається зміна в природі», «Швидкість руху молекул залежить від 

агрегатного стану, температури, маси» базуються на відповідних лексико-

граматичних конструкціях типу «що – вивчає що», «що називається чим», 

«що залежить від чого» тощо, які вивчаються у початковому курсі 

наукового стилю мовлення протягом перших двох місяців [3]. Для 

відпрацювання навичок розуміння запитання на слух, вміння прочитати 

запитання й дати письмову чи усну відповідь у першому семестрі доречно 

використовувати мінімально достатній набір термінів. Важливим при 

цьому залишається питання застосування нових форм і прийомів 

організації навчального процесу з активним залученням новітніх 

інформаційних технологій, зокрема он-лайн платформ Quizlet, Wordwall 

для запам’ятовування термінів, формування вмінь давати визначення 

поняття тощо. 

Наостанок зазначимо, що успішність опанування мовою хімії 

іноземними слухачами залежить, насамперед, від позитивної мотивації 

здобувачів освіти, створення розвивального освітнього середовища, 

єдиного мовного режиму.  
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