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ПЕРЕДМОВА 
 

Посібник містить матеріали і завдання по темі 

"Дослідження космосу". 

Мета посібника - надати студентам і викладачам 

достатній за обсягом, сучасний змістом та адекватний в 

мовному і методичному планах матеріал для навчання 

мовленню по темі "Дослідження космосу". 

В силу своєї специфіки ця тема часто вважається 

студентами і викладачами однією з найскладніших. 

Обмаль сучасних матеріалів та завдань, що сприяють 

мовленню студентів з запропонованої теми, зумовлюють 

падіння інтересу до її вивчення. Проте загально відомо, 

що дослідження космосу, розвиток космічних технологій 

стає дедалі актуальнішим і посідає чільне місце в 

авангарді наукової думки людства. Прогрес космічних 

досліджень постійно знаходиться в центрі уваги 

суспільства, засобів масової інформації. Потрібно також 

зважити на те, що під час вивчення цієї теми 

опановується специфічний шар науково-технічної 

лексики, знання якої є безумовно важливим для 

формування мовної компетентності студента. 

Укладачі цього посібника намагалися 

представити в ньому різні за тематикою, стильовими 

характеристиками та методичною спрямованістю 

матеріали. Усі тексти інформаційно насичені, адаптовані 

з автентичних джерел. 

Пропонується розпочати вивчення теми з 

опрацювання художнього тексту - науково-

фантастичного оповідання за Еріком Дрейком. 

Матеріали посібника висвітлюють такі тематичні 

аспекти: історія космічної епохи, дослідження місяця і 

планет сонячної системи, пілотовані космічні польоти, 

видатні космонавти і астронавти, жінки в космосі, внесок 

українських вчених в дослідження космосу, перший 



космонавт України, життя в космічному просторі, гонка 

озброєнь та космос. 

Укладачами підготовлено достатню кількість 

різноманітних за характером вправ до текстів, котрі 

можуть бути творчо використані викладачами відповідно 

до конкретних завдань заняття і рівня мовної підготовки 

студентів. Передбачається, що під час опрацювання 

текстового матеріалу студенти самостійно опановують 

нову лексику та закріплюють її вживання під час 

виконання передбачених вправ. Використовуючи 

посібник, викладач контролює лексичну адекватність 

висловлювань студентів, глибину засвоєння ними 

тематичного матеріалу. Запропоновані завдання, 

додаткові матеріали, вікторини, проблемні ігри, дискусії 

націлені на мотивацію мислення і мовлення студентів і 

їхньої подальшої самостійної роботи з метою пошуку 

додаткової інформації по темі "Дослідження космосу". 

Хотілося б звернути увагу на те, що 

різноплановий текстовий матеріал, який міститься в 

посібнику, передбачає різний ступень опрацювання. 

Більша частина текстів мають бути детально 

опрацьовані, додаткові тексти передбачені для 

пошукового читання з метою поширення та поглиблення 

знань студентів з проблем, що вивчаються. 

Автори виражають глибоку вдячність волонтеру 

Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки Дейлу 

Ковентрі за його внесок в створення цього посібника. 
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