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Стаття присвячена актуальный у наш час проблемі читання й розуміння текстів за фахом 

іноземною мовою студентами технічних факультетів. Проаналізований ряд психолого-
педагогічних досліджень з питання читання іноземних та іноземних наукових текстів.  

Проблема сприймання наукових текстів іноземною мовою розглядається крізь призму інди-
відуальних психологічних особливостей особистості студента, таких як стилі навчання, тип пе-
реробки інформації, тип інтелекту. Даються практичні рекомендації з організації навчальних за-
нять із урахуванням психологічних особливостей кожного студента. 

Новизна статті полягає у вивченні когнітивних труднощів, які виникають під час сприймання 
іноземних наукових текстів. Мета роботи – створення ефективної програми практичних занять, 
яка мотивувала б до наукової праці; розвивала особистість студентів; обов'язково враховувала 
їхні психологічні особливості (стиль навчання, тип переробки інформації, схильність до індивіду-
альної або групової форми організації роботи студентів) і допомагала переборювати когнітивні 
утруднення при читанні спеціалізованої літератури іноземною мовою. 

Ключові слова: іноземні наукові тексти, читання, сприймання, індивідуально-психологічні 
особливості студентів, когнітивні утруднення. 
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The article is devoted to the actual problem of nowadays : one of reading and understanding of 

scientific texts in foreign language by the students of technical faculties. There were analysed some 
psychological and pedagogical researches concerning the reading of foreign scientific texts. 

The problem of perception of scientific texts in foreign language is examined in the light of indi-
vidual psychological features of student’s personality, such as learning styles, type of processing of 
information, types of intelligence etc. Some practical recommendations are given on organization of 
lessons taking into account the psychological features of every student. 

The novelty of the article consists of study of cognitive difficulties during perception of foreign 
scientific texts. A purpose of our work is creation of the effective curriculum, which would motivate to 
the scientific work; would develop students’ personality; would take into account their psychological 
features (learning style, type of processing of information, individual or group form of study organiza-
tion of students) and would help to overcome cognitive difficulties while reading of the foreign scientific 
texts. 

Keywords: foreign scientific texts, reading comprehension, perception, individual and psychologi-
cal features of students, cognitive difficulties. 

 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

У зв’язку  зі стрімким розвитком відносин  між українськими та зарубіжними університета-
ми, з новими науковими досягненнями в Європі, Америці, Азії оволодіння іноземними мовами 
стає надзвичайно необхідним для студентів, аспірантів, викладачів. Пошук інформації з усього 
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світу завдяки інтернету стає досить проблематичним без знання іноземних мов і без досвіду у 
перекладі іншомовних наукових текстів. 

Тому  вивчення іноземних мов та опрацювання  текстів зі спеціальності стають необхідними 
складовими формування перспективного сучасного фахівця, без них навчання на технічних фа-
культетах було б неповним. Адже читання наукових текстів іноземною мовою є одним із найе-
фективніших способів збагачення словникового запасу термінами зі спеціальності. Крім цього 
студенти ознайомлюються з новітніми досягненнями науки та техніки зарубіжних фахівців. 
Складаючи резюме та синтез текстів, магістри та аспіранти вчаться науковому мисленню, тре-
нуються аналізувати зміст наукового тексту для подальшої роботи над магістерськими та дисер-
таційними дослідженнями. 

Проте, при читанні іншомовних текстів зі спеціальності в студентів виникає ряд труднощів, 
пов’язаних не лише із специфічною структурою та лексичними особливостями, що притаманні на-
уковим текстам, але й з індивідуальними особливостями студентів (пам’яті, сприймання тощо). 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

Ознайомлюючись  з організацією навчальної діяльності на технічних факультетах українсь-
ких ВНЗ, ми зустрілися з такими об’єктивними та суб’єктивними причинами, які ускладнюють 
роботу студентів та аспірантів: 

 недостатня кількість навчальних годин для аудиторних занять та самостійної роботи 
студентів,  

 неефективність існуючих методик, які застосовують у ВНЗ,  

 відсутність індивідуального підходу протягом виконання завдань з опрацювання іншомо-
вних наукових текстів.  

Тому  першочерговим завданням викладача  іноземної мови, який працює зі студентами те-
хнічних спеціальностей, є створення такої методики, яка б мотивувала студентів (аспірантів) до 
наукової роботи через опрацювання іншомовних наукових текстів; включала в себе такі завдан-
ня, які б розвивали особистість студента; обов’язково враховувала його психологічні особливос-
ті (стиль научіння, тип переробки інформації, схильність до індивідуальної та групової форм ор-
ганізації роботи студентів та інше) та допомагала подолати психологічні утруднення під час 
опрацювання іншомовних наукових текстів. 

Процес  розуміння тексту є об’єктом вивчення багатьох наук: філософії, психології, психолі-
нгвістики, лінгвістики. Проблема читання є темою дослідження багатьох російських та вітчизня-
них науковців — А. А. Брудного, Л. П. Доблаєва, Т. М. Дрідзе, Н. І. Жинкіна, З. І. Кличнікової,                
І. Ф. Неволіна, О. О. Леонтєва, Н. Чепелєвої [5; 9; 10; 14; 18; 25]. Теоретичними та практичними 
розробками психології читання займалися В. А. Артемов, Б. В. Бєляєв, Л. С. Виготський,                     
І. А. Зимняя та ін., що свідчить про надзвичайний інтерес до цієї проблеми. Психології розуміння 
наукового тексту присвятили свої роботи Л. П.Доблаєв, О. П.Корніяка, В. Г.Андросюк,                               
С. І.Бондар, Т. В.Кравчина та ін. [15; 16].  

Читання, яке, за словами Кличникової З. І., є процесом сприймання та активної переробки 
інформації, що графічно закодована за системою тієї чи іншої мови, являє собою складну аналі-
тико-синтетичну діяльність, що складається зі сприймання та розуміння тексту. При цьому най-
досконаліше (зріле) читання характеризується злиттям цих двох процесів та концентруванням 
уваги на смисловій стороні змісту. Зріле читання також передбачає формування вмінь читати 
незнайомий аутентичний текст без сторонньої допомоги, у необхідному темпі, з правильним ро-
зумінням та для багатьох цілей [14]. 

До недавнього часу психологи та методисти вважали  доцільним переклад тексту рідною 
мовою  для його розуміння. Нині викладачі  керуються принципом розуміння  тексту без його 
перекладу. Сприймання та розуміння являються основними процесами суб’єктивного відоб-
раження об’єктивного світу.  

Бєляєв  Б.В. розрізняє сприймання та розуміння з погляду першої та другої сигнальних сис-
тем людини. Відповідно сприймання розглядається як першосигнальний процес (де перша сиг-
нальна система людини приводиться в дію предметними подразниками), а розуміння як друго-
сигнальний процес (друга сигнальна система функціонує лише під впливом словесних подраз-
ників). Для сприймання характерним є не те, що воно є відображенням предметів у цілому (на 
відміну від відчуттів, які відображають лише окремі якості та особливості предметів, та на відмі-
ну від мислення, що відображає зв’язки та відношення), а те, що воно являється безпосереднім, 
чуттєвим відображенням, яке не потребує слів. Так само і для сприймання характерним є не те, 
що воно відображає об’єктивні зв’язки та відношення (відображення зв’язків та відносин може 
мати місце і при сприйманні), а те, що це відображення передбачає функціонування не лише 
першої, але і другої сигнальної системи, тобто нерозривно пов’язане зі словами, і являється сві-
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домим. Отже, сприймання — це чуттєве розуміння, обмежене діяльністю першої сигнальної сис-
теми, в той час, як розуміння — це свідоме сприймання, обумовлене діяльністю другої сигналь-
ної системи. Оскільки друга сигнальна система функціонує на основі першої, а перша сигнальна 
система може функціонувати без другої, то розуміння не може відбуватися без сприймання, в 
той час, як сприймання без розуміння можливе [2; 107]. 

Підтвердженням  сприймання тексту є його розуміння, тобто розкриття сутності предметів  
та явищ, описаних в науковому тексті, усвідомлення зв'язків, стосунків та залежностей між ними. 

Говорячи  про наукові тексти, слід зазначити, що наука являє собою систему знань про 
природу, суспільство й мислення, у ній відбиті факти, різні теорії й методологія, які формують 
тип наукового змісту у рамках зазначених предметних галузей науки і які являються вихідними, 
фундаментальними логіко-змістовними категоріями. Вони визначають структуру і мовне оформ-
лення наукового тексту. 

Для лексичного оформлення текстів наукового стилю  характерна, насамперед, насиченість  
мови термінами всіх типів, що пояснюється семантико-комунікативної специфікою терміну, його 
принциповою однозначністю, точністю, економічністю, номінативною й розпізнавальною функці-
єю, стилістичною нейтральністю, більшою інформаційною насиченістю в порівнянні зі звичайни-
ми словами. 

Наукові тексти прийнято писати за строгими правилами, у різних авторів, які  пишуть на од-
ну й ту саму теми, можна  виявити одні й ті самі синтаксичні  та морфологічні структури, однако-
ві звороти  мови та однаковий стиль. При перекладі  наукових текстів домінантами перекладу, 
що забезпечують відповідність тексту його оригіналу, будуть усі засоби, що забезпечують 
об’єктивність, логічність та компактність викладу. Тобто, це: 

1) терміни,  
2) загальнонаукова лексика,  
3) дієслівні конструкції теперішнього часу,  
4) пасивні дієслівні конструкції,  
5) неозначено-особові та безособові структури,  
6) складні слова, словотворчі моделі з абстрактною семантикою,  
7) скорочення,  
8) цифри, формули, схеми.  

Задача студента, коли він працює з іншомовним науковим текстом є  простішою ніж у пере-
кладача, йому лише треба передати об’єктивну когнітивну інформацію, не вдаючись в  деталі 
точної передачі тексту оригіналу. 

При вивченні сприймання наукового тексту не можна  не звернутись до робіт Г. І. Богіна та 
Б. Б. Бахтіна, які описують проблеми наукової текстової комунікації, що включає в себе поняття 
діалогічності. Це поняття асоціюється з теорією Бахтіна про характер пізнання, як складної вза-
ємодії між текстом, що вивчається та контекстом, в якому реалізується пізнавальна та оцінюва-
льна думка вченого. Дослідники процесів наукового пізнання та наукового стилю мови підкрес-
люють, що в мові науки «діалог» представляє собою об'ємне і неоднорідне явище, що вбирає в 
себе основні діалогічні ознаки, що спостерігаються в самому науковому тексті та поза ним       
[14, 123]. 

Крутских О. Ю. виділяє наступні психологічні фактори розуміння наукового тексту, вивчення 
яких сприяє розробці оптимальної програми навчального впливу: об’єктні, суб’єктні та ситуацій-
ні. До об’єктних факторів відносяться: семантичні, структурні, функціональні, лінгвостилістичні 
та інші особливості об’єкта, що вивчається, тобто, наукового тексту а також способи, прийоми та 
засоби репрезентації інформації автором. До суб’єктних — особливості суб’єкта, що пізнає (до 
них належать психофізіологічні, психосоціальні, індивідуально-особистісні особливості розвитку 
пізнавальних процесів, ступінь інтелектуальної та емоційної підготовленості суб’єкту, об’єм пре-
дметно-тематичних та методологічних знань, рівень сформованості вмінь та навиків роботи з 
текстовою інформацією, та інше). До ситуаційних — різноманітні фактори, пов’язані з зовнішніми 
умовами протікання процесу розуміння тексту [17]. 

Крім  цього була виявлена залежність формування окремих навиків смислового аналізу те-
кстової інформації та визначення індивідуальної моделі розуміння тексту від впливу ряду кон-
текстних (або ситуаційних чинників), пов’язаних із зовнішніми умовами протікання процесів 
сприймання та розуміння тексту: просторово-часового фактора, форми роботи з текстом та по-
дачі матеріалу, кількості учасників процесу, їх ролі та функції, наявності зовнішніх стимулів та 
установок, тощо. 

Досвід роботи у немовному вузі показує, що студенти відчувають значні труднощі при пере-
кладі іншомовних наукових текстів, що обумовлено рядом причин: недостатність годин практич-
них занять (2-4 семестри вивчення іноземної мови професійного спрямування у середньому), 
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неефективність розроблених методик, що робить неможливим кваліфіковану підготовку студен-
тів до самостійного опрацювання іншомовних наукових текстів. При підготовці аспірантів, їх не-
обхідно навчити робити переклад, анотування та, резюме текстів зі спеціальності. Однак, науко-
вий текст насичений складними граматичними структурами, термінами, професійно-
орієнтованою лексикою, безеквівалентною лексикою, яку слід передавати, використовуючи пе-
рекладацькі трансформації (додавання, опущення, антонімічний та описовий переклад). Як на-
слідок, переклад наукового тексту є надзвичайно складним для студентів немовних вузів. 

Тому, під час розроблення методики подолання ускладнень при роботі студентів з іншомо-
вними науковими текстами слід врахувати вивчення таких складових наукового тексту, як: 

1) термінологічна лексика та реалії країни, мову якої вивчають студенти,  
2) абревіатури та скорочення,  
3) загальнонаукова лексика, яка притаманна текстам усіх галузей,  
4) форми дієслів теперішнього часу дійсного способу,  
5) пасивна форма дієслів, та її утворення, тощо.  
Отже, в ході нашого дослідження було виявлено найтиповіші види труднощів, які виникають 

під час роботи студентів з іншомовними науковими текстами. Серед вказаних студентами були 
наведені такі: 

1) важко зрозуміти деякі граматичні  конструкції, 
2) недостатність знань із даної галузі науки, 
3) недостатність базових знань  з іноземної мови, 
4) переклад багатозначних слів, абревіатур та скорочень, і т.д. 
Також деякі студенти вказали, що саме їм допомогло у перекладі даного тексту з францу-

зької мови, це: 
1) зрозумілі абревіатури англомовного  походження (адже ці студенти вже вивчали англій-

ську мову  як першу іноземну), 
2) слова, запозичені з англійської  мови (англіцизми), 
3) інтернаціоналізми. 
Але, не маючи знань з англійської  мови, студентам може бути складно перекласти фран-

комовний науковий текст. 
Проаналізувавши ряд труднощів, які виникають  у студентів не тільки протягом читання ін-

шомовних наукових текстів, як одного з виду завдань на практичному занятті, але й узагалі про-
тягом роботи на практичних заняттях, слід виділити наступні пізнавальні утруднення студентів: 

 нецікаве викладання предмету,  

 швидка стомлюваність,  

 брак досвіду у реферуванні, анотуванні, перекладі наукових текстів,  

 брак часу для читання наукових текстів,  

 недостатньо відкритий доступ до іншомовних наукових текстів,  

 невміння організовувати свій день,  

 нездатність концентрувати увагу протягом тривалого часу;  

 погана пам'ять, тощо.  
Тому під час навчання студентів роботі з іншомовними науковими текстами викладач має 

звертати також увагу як на об’єктивні труднощі, так і на труднощі індивідуального типу. 
При створенні ефективної методики для подолання утруднень, які  виникають у студентів 

під час читання іншомовних наукових текстів, слід враховувати особисті психологічні особливо-
сті студентів з метою максимальної індивідуалізації навчання. Одним із видів індивідуалізації є 
індивідна — врахування рівня пам’яті, мислення, сприймання студентів, когнітивних стратегій, 
якими вони користуються в процесі навчання. Важливим показником індивідуально-
психологічних особливостей студентів є їхня сприйнятливість до засвоєння нових знань та спо-
собів їх зберігання. Для того, щоб отримати уявлення про індивідуально-психологічні особливо-
сті студентів, у методиці використовуються спеціальні тести.  

На початку нашого констатувального експерименту студентам було запропоновано тест на 
визначення рівня володіння іноземною мовою, який містив завдання на знання граматики та 
лексики французької мови. Серед методик із виявлення індивідуальних психологічних особли-
востей було використано тести на визначення стилю научіння ISALEM-96 (розроблений науко-
вцями Університету м. Льєж, Франція) та типу переробки інформації студентів (розробка дослі-
дників Детройтського університету Saginaw Valley State University, США). 

Згідно із першою методикою можна було визначити переважний стиль научіння студентів: 
інтуїтивно-рефлективний, інтуїтивно- прагматичний, методично-рефлективний чи методично-
прагматичний. 

За допомогою другої методики способи переробки інформації поділено на де’вять  видів: 
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 візуальний (стосовно читання про себе), люди такого типу сприймають краще зорово, чи-
таючи, аніж слухаючи;  

 візуальний (стосовно цифр), люди даного типу краще сприймають цифри, коли вони їх 
бачать, аніж коли вони їх чують;  

 аудіальний (читання про себе), люди аудіального типу краще сприймають інформацію на 
слух;  

 аудіальний (цифри), тобто такі люди краще сприймають цифри на слух;  

 експресивно-мовленнєвий, люди такого типу краще висловлюються усно, аніж письмово, 
легко можуть виступати з усними доповідями;  

 експресивно-письмовий, такі люди навпаки краще відповідають у письмовій формі,  

 орієнтація на самостійну роботу, студенти такого типу краще працюють, коли вони на-
вчаються самостійно, аніж з групою студентів;  

 орієнтація на роботу у групі, студенти даного типу люблять працювати у групі і при цьому 
вони мають кращі показники успішності;  

 кінестезичний тип, люди кінестезичного типу люблять майструвати руками, користуються 
мнемотехнічними методами для кращого запам’ятовування інформації, тощо.  

Насамкінець студентами було опрацьовано в парі невеликий текст наукової направленості, 
після чого вони вказали, що найбільше труднощів завдали такі моменти: 

 брак наукових знань, 

 поєднання деяких частин вже  перекладеного тексту, 

 переклад абревіатур та власних  назв та імен. 
Це означає, що лексико-граматичні завдання повинні враховувати вправи на вивчення та 

закріплення специфічних термінів, абревіатур, власних назв. Велику роль буде відведено авте-
нтичним текстам зі спеціальності, дотекстовим, текстовим та післятекстовим вправам. 

Маючи ці дані, можемо надати низку практичних рекомендацій для кожного зі стилів на-
вчання та типів переробки інформації з метою удосконалення їх навчання: 

 студентам з орієнтацією на самостійну роботу, які показали кращі  результати у тесту-
ванні зі знання французької мови, ніж ті студенти, які орієнтовані на роботу в групі, слід 
навчатися окремо від загальної групи студентів, працювати самостійно або за допомоги 
друга; 

 студентам кінестезичного типу, які теж показали непогані результати тесту, слід сідати 
зі студентами такого ж типу та запам’ятовувати навчальний матеріал за допомогою 
мнемотехнічних прийомів; 

 студентам експресивно-мовленнєвого типу слід вголос проговорювати вивчений мате-
ріал та пояснювати його своїм одногрупникам, а експресивно-письмового типу, щоб 
краще запам’ятати матеріал, занотовувати його, під час виконання завдання виписува-
ти ключові слова, хід думок, тощо, 

 викладачі мають не забувати, що більшість студентів мають  візуальний тип переробки 
інформації, тому слід при вивченні іноземної  мови користуватися роздатковим матері-
алом, при підготовці лекцій використовувати презентації PowerPoint, тощо; 

 а також пам’ятати, що на кожному занятті викладач  має заставляти студентів читати, 
занотовувати, повторювати пройдений матеріал. 

 Отже, у розробці методики, спрямованої  на вдосконалення навиків читання іншомов-
них наукових текстів потрібно: 

 враховувати особисті психологічні особливості студентів: їх стиль  научіння та тип пе-
реробки інформації,тощо, 

 спиратися на принципи доступності, наочності, активності, систематичності та послідов-
ності,  

 забезпечити логічно послідовний  перехід від безпосереднього  розуміння змісту тексту 
до його проблемного  обговорення, 

 враховувати  орієнтацію студентів на самостійну роботу чи роботу в групі,  

 охоплювати як усне так і письмове мовлення студентів, 

 включати мнемотехнічні прийоми запам’ятовування інформації та наочний матеріал, 

 і головне включати завдання, які б допомогли розвивати у студентів усі види пам’яті, 
тобто щоб студенти читали, писали та повторювати матеріал на кожному занятті.  
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ВИСНОВКИ 

Підбиваючи підсумки, слід сказати, що при професійній підготовці студентів особливу увагу 
потрібно звертати на читання іншомовних наукових текстів (написання резюме, синтезу текстів), 
адже опрацьовуючи іншомовні тексти зі спеціальності студенти отримують безцінний досвід по-
шуку та аналізу інформації, необхідний для їх подальшої наукової роботи в магістратурі чи аспі-
рантурі. Тому саме від викладача іноземної мови залежить, наскільки плідною буде його спів-
праця зі студентами протягом практичних занять, а його головною метою є використання ефек-
тивної методики, яка би враховувала особисті психологічні особливості кожного студента.
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