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УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Статтю присвячено проблемам, що виникають під час навчання іноземних студентів української 

професійної термінології. Актуальність дослідження зумовлена потребою виявлення і подолання 
труднощів навчання іноземних студентів архітектурно-будівельної термінології. Мета статті – 
описати проблеми викладання української термінології архітектури й будівництва іноземним сту-
дентам і запропонувати шляхи їх розв’язання. 

Процес вивчення термінології відбувається у три етапи: репрезентація термінів, виконання вправ 
для засвоєння термінів, моделювання професійних ситуацій для навчання професійного мовлення. На 
першому етапі важлива семантизація термінів для їх розуміння і правильного вживання. Ефективні такі 
способи семантизації термінів, як наведення дефініцій, використання синонімів і антонімів, візуалізація, 
морфемний і словотворчий аналізи, приклади функціонування термінів у словосполученнях, перекладання. 

На другому етапі навчання іноземців термінології потрібно забезпечити навчальний процес сучас-
ною фаховою лексикою та спеціальними текстами, дібраними за визначеними критеріями. 

На третьому етапі варто моделювати розмовні професійні ситуації: «замовник – архітектор», 
«замовник – будівельник», «архітектор – будівельник». Виявлено, що за таких умов студенти можуть 
навчитися формулювати фахові висловлювання українською мовою, дотримуватися норм літератур-
ної мови, обґрунтовувати власну думку, тобто відбуватиметься формування комунікативної термі-
нологічної компетентності. Викладачі мови й викладачі спеціальних дисциплін мають взаємодіяти, 
узгоджувати кількість і склад термінів, що вивчаються, усувати розбіжності в поясненні їхніх значень. 

Серед шляхів покращення навчання іноземців української термінології запропоновано в подаль-
шому активно використовувати інноваційні педагогічні технології, укладати тлумачні терміноло-
гічні словники й навчальні посібники з текстами для кожної конкретної спеціальності, проводити 
більше українськомовних позааудиторних наукових заходів, використовувати інтернет-ресурси, роз-
вивати дистанційне навчання тощо.

Ключові слова: українська мова як іноземна, проблеми навчання іноземних студентів, термін, 
семантизація лексики, комунікативна компетентність.

Постановка проблеми. Навчання іноземців 
української мови у вишах – це порівняно молодий 
напрям у методиці викладання мови, хоча варто 
відзначити деякі успіхи в його розбудові. Тому нау-
ковці приділяють значну увагу розроблянню вели-
кої кількості проблем, а особливо – вирішенню 
важливого питання про пошуки ефективних спо-
собів навчання іноземних студентів національної 
спеціальної лексики, що полегшить їм процес ово-
лодіння професією. Отже, актуальність дослі-
дження зумовлена потребою виявлення труд-
нощів навчання іноземних студентів української 
архітектурної і будівельної термінології та з’ясу-
вання шляхів удосконалення цього освітнього 
процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особливості навчання іноземних студентів 
української мови, зокрема термінології, дослід-
жують Л. Боднарюк, Н. Дейниченко, З. Куньч, 
М. Левіна, Н. Литвиненко, І. Процик, Л. Селіверстова, 
А. Тимченко, О. Тростинська, Н. Ушакова, Г. Хирівська 
й ін., які одностайно стверджують, що професійне 

мовлення фахівця будь-якої сфери діяльності зале-
жить від сформованості його словникового (і тер-
мінологічного) запасу, а опанування спеціальної 
лексики є необхідним складником у формуванні 
професійної компетентності  майбутнього фахівця, 
оскільки термінологія наукового стилю є водночас 
засобом здобуття галузевих знань.

Проте під час навчання іноземних студен-
тів української мови постає безліч проблем. Так, 
дослідниця З. Куньч виокремлює чотири про-
блеми у  процесі засвоєння студентами-інозем-
цями української термінології: 1) відсутність укра-
їнської спеціальної лексики під час повсякденної 
комунікації іноземців в українськомовному серед-
овищі, оскільки вживають терміни переважно в 
науковому мовленні, яке ці студенти мають лише 
в аудиторії; 2) недостатня усталеність і впоряд-
кованість деяких національних терміносистем; 
3) розбіжності пояснення значень одиниць про-
фесійної лексики під час занять з української 
мови як іноземної та спеціальних дисциплін 
викладачами- філологами й фахівцями технічних 
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галузей; 4) ознайомлення іноземців із професій-
ним жаргоном під час виробничої практики, який 
заважає опануванню нормативної термінології 
[6, с. 198–199]. Ми погоджуємося з дослідницею, 
що це серйозні проблеми, які потребують ураху-
вання й обов’язкового розв’язання під час викла-
дання, однак уважаємо, що насправді проблем у 
навчанні іноземців основ уживання термінологіч-
ної лексики набагато більше. 

Мета статті – описати проблеми навчання 
іноземних студентів української архітектурно- 
будівельної термінології й окреслити шляхи їх 
розв’язання.

Виклад основного матеріалу. Професійне 
навчання передбачає формування вмінь викори-
стання української мови як засобу систематич-
ного розширення власних фахових знань і нави-
чок. Професійна комунікативна компетентність 
формується шляхом поповнення словникового 
запасу іноземних студентів новими термінологіч-
ними одиницями в результаті систематичної праці 
з фаховими текстами, насиченими галузевою тер-
мінологією. Процес навчання термінологічної лек-
сики зазвичай має три етапи (відповідно до етапів 
формування вмінь і навичок): 

1) уведення термінів: ознайомлення із пла-
ном вираження й планом змісту фахової лексики, 
тобто презентація, звернення уваги на вимову й 
правопис термінів, їх семантизація, словотвор-
чий аналіз, приклади вживання для впізнавання й 
розуміння термінів (сполучуваність з іншими тер-
мінами); 

2) підготовчі (мовні) вправи для запам’ятову-
вання студентами термінів: обирання визначення 
серед кількох варіантів або формулювання таких 
визначень, праця із професійною лексикою в тек-
стах та ін.; 

3) вправи для тренування щодо вживання тер-
мінів у мовленнєвих ситуаціях (моделювання мож-
ливих професійних обставин, за яких студенти 
відпрацьовують навички автоматичного вживання 
термінів в усному й писемному мовленні) [9, с. 24]. 
Ми погоджуємося з ученими, які твердять, що 
моделювання можливих професійних ситуацій 
спілкування (отже, багаторазове повторювання 
термінологічних одиниць у різних граматичних 
формах протягом заняття) допомагає засвоювати 
терміни й формувати іншомовну комунікативну 
компетентність [9, с. 24]. Тут варто звернути увагу 
на те, що студенти певного профілю навчання 
повинні опановувати не тільки лексику свого фаху, 
але й терміни загальнонаукові, суміжних наук, а 
також удосконалювати навички граматичного 
оформлення термінів і вживання їх у мовленні та, 
звісно, поглиблювати знання загальновживаної 
лексики.

Труднощі, пов’язані з викладанням україн-
ської термінології іноземцям, є на всіх цих етапах, 

тому до вищезгаданих З. Куньч [6] варто додати й 
інші, не менш суттєві проблеми викладання про-
фесійної лексики. Так, проблемою, наприклад, є 
правильна семантизація термінів на заняттях з 
української як іноземної на першому – четвертому 
курсах. Навчаючи спеціальної лексики, викладач 
повинен мати уявлення про специфіку терміно-
логічного матеріалу (бути обізнаним із фаховою 
інформацією), уміти безпомилково ввести терміни 
у професійне мовлення за допомогою ефектив-
них методичних прийомів, яким, зокрема, є наве-
дення дефініції, що вказує на найближче родове 
поняття та суттєву відмітну ознаку: ущільнення 
ґрунтів – «штучне підвищення щільності ґрун-
тів зменшенням об’єму порожнин у них без доко-
рінного змінення фізико-хімічного стану ґрунту» 
[13, с. 199]. Однак, подаючи визначення фахового 
поняття, варто враховувати рівень професій-
ної підготовки іноземних студентів і рівень воло-
діння спеціальною лексикою, поданою в дефініції. 
Можна також описати певне поняття за допомо-
гою конструкцій, що вказують на кваліфікацію 
явища (предмета), призначення, склад, належ-
ність до класу, сферу застосування тощо. 

Варто звернути увагу на те, що технічна тер-
міносистема – це сукупність ієрархічно органі-
зованих термінів, оскільки найяскравішим свід-
ченням системності будь-якої терміносистеми є 
наявність в її сфері гіперо-гіпонімічних (родо-ви-
дових) відношень. Якщо студенти уявлятимуть 
ієрархію фахових понять, це сприятиме ефек-
тивному запам’ятовуванню відповідних термінів: 
за архітектурно-конструктивними ознаками 
промислові будівлі поділяють на одноповерхові, 
багатоповерхові й змішаної поверховості; одно-
поверхові будівлі залежно від кількості прогонів 
можуть бути одно- й багатопрогоновими [5; 
10]. Уважаємо, що треба впорядкувати терміни 
відповідно до умов і цілей навчання, установити 
ієрархічні (гіперо-гіпонімічні) відношення між цими 
одиницями, оскільки викладання мови та виро-
блення навичок користування нею потребують не 
тільки виявлення лексичного навчального міні-
муму, що відрізняється від частотних словників, 
але й поділу його на лексико-семантичні розряди 
(групи) для забезпечення його конкретизації та 
послідовності вивчення.

Семантизацію термінів, безумовно, варто 
поєднувати з іншими методами:

1) із поясненням значень слів за допомогою 
наочних матеріалів, які зацікавлять студентів, 
сконцентрують увагу на потрібному, сприяти-
муть кращому засвоєнню матеріалу. Це досить 
ефективний засіб подання нової фахової лексики 
[9, с. 25]. Хоча, на думку деяких учених, значення 
далеко не всіх термінів можна репрезентувати за 
допомогою наочності [7, с. 139; 14, с. 106], усе ж 
можемо твердити, що демонстрування більшості 
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виробничих процесів, споруд, будівель та їхніх 
частин, пристроїв, речовин і матеріалів, інших 
номенклатурних найменувань в архітектурній і 
будівельній галузях усе ж реально подати за допо-
могою фото, карток із рисунками, аудіо- та відео-
матеріалів;

2) із добором синонімічних (рідше антоніміч-
них) термінів. Так, зокрема, корисною вправою є 
добирання повних синонімів: а) запозиченого й 
власне українського термінів, коли іншомовний 
допомагає зрозуміти значення питомого: брек-
ватер – хвилелом, гравітація – тяжіння [13]. 
Хоча часто буває й навпаки, коли термін з укра-
їнськими (і запозиченими) елементами пояснює 
чужомовні терміноелементи: фотоелектричний 
генератор – сонячна батарея, метаморфічні 
породи – видозмінені породи [13]; б) обох власне 
українських, якщо один уже відомий і потрібний 
для пояснення іншого: коливання – хитання [13]; 
в) обох іншомовних: фарфор – порцеляна [13] 
тощо. Під час вивчення термінів фаху варто роз-
шифровувати й абревіатури: ДСП – деревостру-
жкові плити, генплан – генеральний план, ЛЕП – 
лінія електропередачі, ТУ – технічні умови [2; 13]. 
Додаємо ще й завдання на добір і вивчення анто-
німів, які допомагають уточнити значення термінів 
під час їх семантизації, зрозуміти ступінь вияву 
певних характеристик спеціальних явищ, предме-
тів, матеріалів: сили притягання – сили відштов-
хування, скло неорганічне – скло органічне [13].

Варто попереджати студентів, що різні наукові 
школи або фахівці різних регіонів України можуть 
користуватися неоднаковими термінами на позна-
чення тих самих об’єктів або явищ: креслення 
(рисунок) [10] – кресленик [13] – креслення (рису-
нок, креслюнок) [11];

3) із зазначенням походження термінів, їхньої 
структури, способів творення (морфологіч-
них / субпідрядник, асфальтування, містобуду-
вання /, семантичного / шляхом термінологізації: 
бики, ківш, лебідка /, синтаксичного / залізобе-
тонні конструкції монолітні, залізобетонні кон-
струкції збірні / [13]. Потрібне пояснення значень 
іншомовних терміноелементів: гігро- – «волога» 
(гігрометр) [3].

Актуальний аналіз значень найбільш уживаних 
національних словотворчих афіксів під час озна-
йомлення з лексикою або читання фахових тек-
стів, оскільки знання їхньої семантики потрібне 
для творення нових спеціальних одиниць, розу-
міння значень спільнокореневих та інших термі-
нів, утворених за однією словотворчою моделлю: 
висотомір, вологомір, газомір, калібромір тощо 
[10]. Однак значення морфем можуть бути відмін-
ними, унаслідок чого терміни нібито з однаковими 
структурними елементами можуть мати різні зна-
чення: електропроводка – водонепроникність; 
провисання – висота тощо [4] (це може зумовлю-

вати труднощі для студентів під час семантизації 
слів); 

4) із визначенням похідних певного терміна. 
У такий спосіб можна не тільки одразу ознайо-
мити студентів із декількома спільнокореневими 
термінами, витлумачити їх, але й збагатити слов-
никовий запас новими спеціальними одиницями: 
зварювати – зварювання, зварюваність; тепло – 
теплоносій, теплообмін(ник), теплопостачання, 
теплопровід(ність) тощо [13];

5) із наведенням прикладів одного з найпо-
ширенішого типу термінів досліджуваних галу-
зей – словосполучень, які, з одного боку, указують 
на видові поняття родової назви, тобто ієрар-
хію наукових понять, а з іншого – демонструють 
дистрибутивні можливості описуваної одиниці: 
арматура – гнучка й жорстка, напружена й 
ненапружена, кільцева, гарячекатана й холод-
ноформована тощо[13]. Варто звертати увагу на 
структуру й змістове наповнення складених тер-
мінів, можливі зміни в їхніх значеннях;

6) перекладання чужими мовами, якщо інші спо-
соби пояснення значення вичерпано. Щоправда, 
такий прийом, виправданий на початковому етапі 
вивчення української як іноземної, на жаль, забез-
печує лише ознайомлення з термінами, але не 
виявляє особливостей семантики українських тер-
мінів, не вказує на системні зв’язки між одиницями 
спеціальної лексики, часто не виявляє особли-
востей їх застосування. Зрозуміло, що студенти 
намагаються знайти відповідник у рідній мові або 
мові-посереднику, щоби знайти підтвердження 
правильного розуміння значення спеціальної 
одиниці. Іноземці в разі потреби звертаються до 
ресурсів Інтернету, щоб перекласти ті чи інші тер-
міни, проте варто зауважити, що машинне пере-
кладання не завжди надає правильні варіанти від-
повідно до значення спеціальних одиниць, тому 
варто переорієнтовувати здобувачів освіти на 
користування перевіреними технічними словни-
ками. Однак трапляються й такі випадки, коли сту-
денти просто не знають, наприклад, англійський 
термін, тоді спосіб перекладання не допомагає 
під час пояснення семантики спеціального слова, 
тому доводиться тлумачити значення невідомого 
терміна, наводити синоніми тощо. 

Отже, вдале поєднання різних способів семан-
тизації допоможе чужоземним здобувачам освіти 
краще зрозуміти й засвоїти українські одиниці, що 
дасть змогу студентам навчитися вільно вживати 
нові слова і словосполучення.

Дослідники майже одностайно підкреслюють 
проблему послідовного й системного вивчення 
спеціальної термінології [1; 6; 14], що найчастіше 
відбувається під час праці з науковими текстами. 
Сприяють засвоєнню термінів і поєднання різних 
форм навчальної діяльності: регулярна словни-
кова праця, виконання лексичних і граматичних 
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вправ, моно- та діалогічне мовлення, оскільки 
саме системність і систематичність у вивченні 
української мови як іноземної забезпечить оволо-
діння фаховою лексикою. Головне, щоб обов’яз-
ково були змодельовані професійні розмовні 
ситуації («замовник – архітектор», «замовник – 
будівельник», «керівник – робітник», «архітектор – 
будівельник»), які навчатимуть студентів форму-
лювати думки українською, дотримуватися норм 
літературної мови, аналізувати власне й чуже 
мовлення, коректно й аргументовано спереча-
тися, доводити власну думку, змушуватимуть іно-
земців говорити на професійні теми, тобто будуть 
сприяти набуттю комунікативно-термінологічної 
компетентності, вихованню особистості май-
бутнього фахівця. Вивченню термінології надає 
системності також паралельне опанування фахо-
вих дисциплін, регулярне відвідування занять і 
консультацій із них, що значно полегшує розу-
міння термінів і, безумовно, допомагає кращому їх 
запам’ятовуванню. 

Серед проблем викладання спеціальної лек-
сики варто назвати й таку, як не завершене ще 
укомплектовування навчально-методичного 
забезпечення навчання української мови як іно-
земної (методична база поки що не заповнена 
цілком, тому що це відносно молода навчальна 
дисципліна). До такого забезпечення викладання 
української іноземцям належать  підручники з 
наукового стилю мови за фахом, посібники із 
граматики, збірники соціокультурних текстів для 
читання, збірники вправ, навчальні й контрольні 
комп’ютерні тести, збірники контрольних робіт, 
тлумачні й перекладні термінологічні словники, 
загальномовні лексикографічні праці, посібники 
щодо написання наукових праць (реферати, ано-
тації, проєктні роботи), мультимедійні презента-
ції, фоно- і відеотека тощо. Тому варто активно 
поповнювати навчально-методичну базу для 
викладання української іноземцям новими дидак-
тичними матеріалами, присвяченими, зокрема, 
уведенню нової термінології в мовлення студентів 
і її засвоєнню. 

Проблема текстового забезпечення. 
Вивчення основ певної спеціальності залежить 
і від правильно дібраного текстового матеріалу 
(аудіо-, відеоматеріал або друкований), що є дже-
релом актуальної професійної інформації, тер-
мінів і граматичних конструкцій, засвоєння яких 
є основою для формування мовленнєвих нави-
чок студентів і дасть змогу пришвидшити процес 
навчання української як іноземної, а також фахо-
вих дисциплін. Праця з вивчення термінологічної 
лексики на основі наукового тексту дає змогу іно-
земним студентам поглиблювати свої знання зі 
спеціальності, збагачувати активний і пасивний 
термінологічний запас, підвищувати мотивацію 
до навчання, розвивати власну наукову картину 

світу. Варто зазначити, що підручників і посібників 
із вивчення українських будівельних та архітектур-
них термінів для студентів І – IV курсів поки що 
обмаль, однак це важлива проблема, що потре-
бує термінового вирішення. Із фахових посібників, 
опублікованих в університеті, для введення нових 
термінів і закріплення знань із названих галузей 
власноручно добираємо (і досить часто адапту-
ємо) тексти, зважаючи на такі принципи (критерії): 
професійна значущість, наукова інформативність 
і новизна, проблемність, змістова насиченість і 
завершеність, жанрове різноманіття, структурна 
зв’язність, інтертекстуальність (погодження чи 
сперечання з іншими авторами), мовна доступ-
ність тощо [12, с. 63–64; 8, с. 130–132]. Водночас 
звертаємо увагу на те, щоби фахові тексти 
містили відомості про новітні досягнення в зазна-
чених галузях людської діяльності, а спеціальна 
лексика була пов’язана із професійними інтере-
сами студентів і відповідала сучасному рівневі 
розвитку цієї сфери. Читання літератури за фахом 
збагачує термінологічний лексикон студентів, що 
формує фахову комунікативну компетентність, 
оскільки саме на основі праці зі спеціальними тек-
стами можна відпрацювати вміння формулювати 
визначення, укладати власні професійні вислов-
лювання. 

Із досвіду викладання української як іноземної 
знаємо, що наявні навчальні посібники з науко-
вого стилю мовлення не досить повно відбива-
ють фахові терміносистеми, оскільки висвіт-
люють далеко не всі професійні теми, тому не 
репрезентують цілісної наукової картини певного 
фаху. Незважаючи на обмежену кількість годин, 
відведену нині на вивчення української як інозем-
ної, варто дбати про охоплення значної кількості 
спеціальних тем у цих виданнях, що репрезенту-
ватиме більше коло професійних проблем, отже, і 
фахової лексики. 

Ефективність опанування термінології, потріб-
ної для оволодіння іноземними студентами відпо-
відної спеціальності, залежить, на нашу думку, і 
від правильного добору лексики з фахових тек-
стів і термінографічних джерел, визначення 
обсягу спеціального словника, необхідного для 
забезпечення професійної комунікації, передання 
професійних відомостей. Викладач, добираючи 
термінологічну лексику для роботи зі студентами 
на занятті, має враховувати відповідність термінів 
навчальним програмам, уживаність (поширеність) 
термінів, їхню продуктивність і важливість для 
розуміння наукової інформації, рівень фахової 
підготовки студентів, рівень сформованості лінгві-
стичної компетенції студентів, достатність обсягу 
лексики для забезпечення комунікації здобувачів 
освіти у професійній діяльності. 

На наше переконання, невеликі за обсягом 
словники з посібників не можуть бути достатніми 
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для опанування певної галузі знань, оскільки 
мусимо дбати про формування досить значного 
словникового (і термінологічного) запасу. Тому 
є потреба у створенні спеціальних словників, 
які б містили загальнонаукові й вузькоспеціальні 
терміни, а також певну кількість загальновжива-
них одиниць для полегшення розуміння наукової 
інформації та дали б змогу студентам-іноземцям 
зрозуміти й набагато ефективніше засвоїти спе-
ціальні терміни. Це повинні бути термінографічні 
праці насамперед тлумачного типу, які сприяти-
муть не тільки опануванню спеціальної лексики 
галузі, але й оволодінню фаховою інформацією, 
закріпленню й поглибленню професійних знань, 
хоча корисними будуть і навчальні лексикогра-
фічні праці інших типів, які допомагатимуть ово-
лодінню навичками правильного вживання спеці-
альних одиниць, подаючи їхні граматичні форми, 
дистрибутивні властивості. Варто створювати 
словники для кожного курсу окремого профілю, 
водночас зафіксовані в них терміносистеми 
мають відбивати рівень розвитку сучасної науки, 
відповідати нормам літературної мови, бути стан-
дартизованими у ДСТУ.

Під час викладання української мови як іно-
земної треба дотримуватися загальноприйнятих 
і взаємопов’язаних принципів навчання профе-
сійної лексики, серед яких принципи професійної 
спрямованості навчання, наочності, усвідомле-
ного навчання, поетапності у формуванні лексич-
них умінь і навичок, концентричної повторювано-
сті матеріалу, мінімізації мови, навчання лексики 
в різних видах мовленнєвої діяльності, дифе-
ренційованого підходу залежно від рівня знань і 
вмінь студентів, компаративності лексичних оди-
ниць різних культур [1]. Особливо значущим для 
викладання української як іноземної є принцип 
міжпредметної координації, оскільки взаємодія 
педагогів-філологів і викладачів профільних дис-
циплін у навчальній діяльності, багаторазове пов-
торення спеціальних одиниць у реальних ситуа-
ціях сприяє глибокому розумінню й засвоєнню 
термінів, створенню цілісної наукової картини 
світу, розвитку мовлення студентів. Проте мусимо 
констатувати: поки що маємо недостатню увагу 
викладачів спеціальних дисциплін до проблем 
іноземних студентів, до ступеня розуміння ними 
наукової інформації, до невиправданих розбіжно-
стей у понятійно-термінологічному апараті в одно-
профільних дисциплінах, що загалом не сприяє 
цілеспрямованому формуванню цілісної системи 
знань.

Потребує розв’язання і проблема організації 
самостійної роботи іноземних студентів щодо 
оволодіння фаховою лексикою, для чого варто 
укладати збірники текстів і вправ; підвищувати 
мотивацію здобувачів освіти виконувати домашні 
завдання; зобов’язати укладати словники, які б 

містили транскрипцію, дефініції, синоніми, пере-
кладні еквіваленти, похідні слова, зразки сполу-
чуваності, деякі граматичні форми; розробляти 
дистанційні курси (на платформі MOODLE) чи орі-
єнтувати студентів звертатися до наявних елек-
тронних сторінок; заохочувати іноземців брати 
участь в українськомовних форумах щодо профе-
сійних питань тощо. Застосування дистанційних 
курсів, наприклад, не тільки допомагає урізнома-
нітнювати види діяльності студентів, але й реа-
лізує методику індивідуального підходу у процесі 
навчання, активізує пізнавальну діяльність здобу-
вачів освіти тощо.

Однією з передумов удосконалення профе-
сійного мовлення студентів є вдосконалення їхніх 
граматичних умінь і навичок: правильно зміню-
вати терміни, визначати їх сполучуваність, буду-
вати з ними речення різних структур тощо.

Важливою вважаємо проблему мотивації 
щодо вивчення термінології. Деякі дослідники 
зазначають, що студенти на всіх заняттях заці-
кавлено ставляться до завдань з опрацювання 
фахової лексики [7]. Проте, за нашими спостере-
женнями, так буває не завжди. Під час вивчення 
термінології та професійних відомостей, уміщених 
у текстах, трапляються ситуації, коли важко заці-
кавити здобувачів освіти, які, попри усвідомлення 
необхідності вивчати фахову інформацію, досить 
часто відволікаються на розмови із друзями й 
телефонні повідомлення, замислюються про якісь 
побутові чи особисті речі. Тому робимо висновок, 
що іноземні студенти постійно потребують урізно-
манітнення форм діяльності у процесі навчання: 
інтерактивних форм, застосування наочності та 
сучасних інформаційних технологій, проєктних 
технологій (наприклад, укладання термінологіч-
них кросвордів), лінгвістичних ігор, ситуативних 
вправ.

Уважаємо, що проблему виховання особисто-
сті майбутнього фахівця варто розв’язувати не 
тільки під час соціокультурної роботи на занят-
тях, але й у процесі праці з науковими текстами, 
порушуючи питання про особистість ученого, 
його активність, працездатність, професіоналізм, 
моральну відповідальність за навчання учнів, 
ефективність і наслідки власної діяльності. 

Як бачимо, проблем, пов’язаних з опануван-
ням іноземцями української термінології, досить 
багато. Для подолання деяких труднощів дослід-
ниця З. Куньч пропонує такі можливі шляхи: 
а) вивчати значення інтернаціональних терміно-
елементів та їхніх можливих українських відповід-
ників для кращого розуміння як інтернаціональних, 
так і власне українських (турбо – вихор); б) під 
час роботи з науково-технічними термінами зва-
жати на розбіжності у значеннях загальновжива-
них лексичних одиниць і слів загальнолітератур-
ної мови, термінологізованих і вжитих у наукових 
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текстах у вузькоспеціальних значеннях (гусениця, 
кожух, лапа, палець, хвіст) [6, с. 199–201].

Уважаємо за доцільне до вищеназваних додати 
ще й такі шляхи поліпшення праці з навчання тер-
мінології іноземних студентів: 

1) удосконалювати методику викладання 
української як іноземної загалом і методи виро-
блення лексичних умінь і навичок чужоземних 
студентів зокрема (способи використання інно-
ваційних педагогічних технологій, системи вправ 
для ефективного навчання української терміно-
логії), оскільки від ефективності формування 
таких умінь і навичок залежать розвиток їхньої 
комунікативної компетентності, засвоєння про-
фесійних знань;

2) продовжувати впорядковувати українські 
терміносистеми різних галузей людської життєді-
яльності із залученням як філологів, так і фахів-
ців, унормовуючи, стандартизуючи й гармонізу-
ючи терміни різних галузей знань; 

3) доукомплектовувати навчально-методичну 
базу для викладання української іноземцям, ство-
рюючи навчальні посібники, термінологічні словники 
за фахом для іноземців (насамперед тлумачного 
типу), збірники вправ і контрольних робіт, добира-
ючи фахові тексти відповідно до вказаних критеріїв, 
намагаючись охопити якомога більше професійних 
тем із метою введення нових термінів, збагачення 
спеціального лексикону студентів тощо;

4) підтримувати зв’язки з викладачами спеціаль-
них дисциплін щодо узгодження навчальних дій, 
усунення розбіжностей у тлумаченні термінів та ін.; 

5) проводити більше позааудиторних укра-
їнськомовних заходів (наукові семінари і кон-
ференції, екскурсії з відвідуванням підприємств 
м. Харкова);

6) удосконалювати систему завдань для кож-
ного профілю університету (архітектурного, буді-
вельного, електротехнічного, комп’ютерного, 
економічного, ін.) для розвитку фахової комуні-
кативної компетентності на основі використання 
платформ дистанційних курсів, ресурсів соцме-
реж, довідкових сайтів.

Висновки і пропозиції. Отже, під час навчання 
іноземців української термінології науково-педа-
гогічні працівники стикаються зі значною кількі-
стю проблем, пов’язаних із добором термінів, їх 
семантизацією, нестачею спеціальних словників і 
навчальних посібників із фаховими текстами й ін. 
Для вирішення цих проблем потрібно вдоскона-
лювати методи семантизації, доукомплектовувати 
навчально-методичну базу для викладання укра-
їнської іноземцям, розробляючи термінографічні 
праці й навчальні посібники з фаховими текстами 
та завданнями до них, проводити більше україн-
ськомовних наукових заходів, розробляти дистан-
ційні курси, використовувати електронні ресурси, 
налагоджувати й підтримувати зв’язки з викла-

дачами спеціальних дисциплін для узгодження 
навчальних дій тощо. 

Перспективи подальших наукових розвідок 
полягають у поповненні навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу відповідно до 
фаху іноземних студентів, розробленні дистанцій-
них курсів для навчання української термінології 
іноземних студентів.
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Mykhaylova T.  Ukrainian terminology in system of preparation of foreign students
The article is devoted to the problems that arise during the training of foreign students in Ukrainian pro-

fessional terminology. The relevance of the study is due to the need to identify and address the problems of 
teaching foreign students of architectural and building terminology. The purpose of the article is to describe the 
difficulties of studying Ukrainian terminology by foreign students and suggest ways to solve them. 

The process of studying terminology takes place in three stages: the presentation of terms, the implementa-
tion of exercises for mastering the terms, modeling of professional situations for training professional speech. 
During the first stage, the semantization of terms is important for the study of terms and their proper use. In 
classes with foreign students, we use such methods of semantization of Ukrainian architectural and building 
terms as presentation of definitions, use of synonyms and antonyms, visualization, morphemic and word- 
formation analyses, examples of the functioning of terms in phrases, translation. During the second stage of 
teaching the terminology of foreign students, the teacher must solve problems of providing the educational 
process with special texts, the selection of modern terminological vocabulary in the specialty. Be sure to have 
simulated conversational situations: “a customer – an architect”, “a customer – a builder”, “an architect – a 
builder”. In such situations, students can learn to formulate statements in the Ukrainian language, observe the 
norms of the literary language, reasonably discuss, prove their own opinion, that is, they will contribute to the 
formation of communicative terminological competence. Language teachers and teachers of special subjects 
should interact, agreeing on the number and composition of the terms studied, and eliminate differences in the 
explanation of their meanings. 

Among the ways to improve the teaching of foreigners of Ukrainian terminology, we propose in the future 
to use innovative pedagogical technologies, compile terminological dictionaries and study guides with texts 
and exercises for a specific specialty, conduct more activities using Ukrainian scientific vocabulary, develop 
distance learning, use Internet resources, etc.

Key words: Ukrainian as foreign language, problems of foreigners’ language education, term, semantiza-
tion of vocabulary, communicative competence.


