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В правому верхньому кутку: прізвище, ім'я та по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID, електронна 

адреса. 

Через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом – 

назва статті. 

Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: 

[5, с. 80]. 

Через 1 рядок після тексту розміщується слово СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

(в алфавітному порядку) відповідно до загальноприйнятих вимог до 

бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК 

України». – 2009. – №5). 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ БУДУТЬ НАДХОДИТИ ДО 

РЕДАКЦІЇ 

 

Вимоги до оформлення: 

 
Розміщення на сторінці: 



Далі через рядок після списку джерел в алфавітному порядку подається 

слово REFERENCIS (див. Зразок оформлення статті) та список використаних 

джерел українською та російською мовами транслітерується латиницею. 

Прізвища авторів, назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) 

транслітеруються, в квадратних дужках подається переклад назв англійською 

мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без змін (за 

стандартом APA 5th (www.apastyle.org). 

Відомості про автора українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) подаються 

без скорочень. 

Коло наукових інтересів (українською та англійською мовами) – обов’язково. 

Далі через рядок великими літерами назва статті розмір (кегль) 14 пт, 

анотація та ключові слова (5-10) – українською мовою, міжрядковий інтервал 

1,5 розмір (кегль) 14пт, шрифт –курсив. 

До статті додається назва статті та реферат англійською мовою обсягом 2000- 

2200 знаків (не менше 25 рядків), розмір (кегль) 14пт, міжрядковий 

інтервал1,5. 
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МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Мета курсу української мови для студентів-іноземців 

нефілологічного профілю пов’язана, по-перше, з набуттям навичок і вмінь 

для професійної сфери спілкування, що включає чотири основних її 

аспекти (говоріння, читання, аудіювання, письмо) шляхом переносу їх у 

виробничо-професійну сферу і, по-друге, у розвитку спеціальних навичок і 

вмінь, необхідних для успішної комунікації. У статті розглянуто види 

мовленнєвої діяльності та вимоги до них щодо набуття знань, умінь і 

навичок комунікації студентів-іноземців. 

Ключові слова: види мовленнєвої діяльності; говоріння, читання, 
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POPOVA Iryna Petrivna. INTERRELATION OF SPEECH TYPES 

ACTIVITY WITH FORMS OF WORK WITH THE TEXT IN TRAINING 

UKRAINIAN FOR FOREIGN STUDENTS OF NON-PHILOLOGICAL 

PROFILE 



Training of foreign students as future experts (engineers, ecologists, 

physicians, druggists, etc.) is in formation of abilities and skills of creation of the 

developed monological and dialogical statement on material of text units of 

scientific style means of Ukrainian. Ukrainian course purpose for foreign 

students of not philological profile is connected, first, with acquisition of skills 

and abilities for the professional sphere of communication, which includes four 

main aspects (speaking, reading, audition, writing) by their transfer in 

production and professional spheres and, secondly, in development of the special 

skills and abilities which necessary for successful general communication. It’s 

necessary to admit that in the oral monological speech (performances with the 

report on a subject, with the message on a special topic) lexical and grammatical 

skills of functional style of production and professional sphere and also the 

abilities connected with the communicative purposes of production and 

professional public speech are formed. The communicative abilities connected 

with future professional activity of students not philologists are: to define the 

speech task accurately, to plan the course of a conversation and to reconstruct 

the communicative program in the process 

of communication, to react adequately on remarks of the interlocutor according 

to a situation in dialogical and polylogical speeches. In audition it is an ability to 

understand a public statement. In written communication these are abilities 

connected with production of messages of different types (report, essay, paper, 

composition, instructions on scientific and professional perspectives, business 

documentation) also to choose according to the principles and specifics of this 

functional sphere adequate language means. In this article types of speech 

activity and the requirement to them in the way of knowledge acquisition, skills of 

foreign students communication are briefly considered. 

Keywords: types of speech activities; speaking, reading, listening, 

writing; students of not philological profile; dialogical and polylogical speeches 

monologue speech. 
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