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Восприятие прилагательных русского языка 
арабскими студентами при изучении РКИ 
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Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

г. Харьков, Украина 
e-mail: avsha07@gmail.com 

 

Имя прилагательное является одной из важных составляющих частей 

речи в языках всего мира. Нужно отметить, что проблема выделение 

прилагательных встречается в очень многих языках. Некоторые лингвисты 

справедливо указывают, что прилагательное в роли части речи не является 

универсальной категорией, однако составляет класс слов, наименее 

специфицированный в сравнении с другими морфологическими и 

синтаксическими классами. Большое количество языков отличается тем, что в 

них прилагательное не выделяется как отдельная часть речи, которая имеет 

свои синтаксические или морфологические признаки. Однако при всем этом 

для многих языков остается актуальной проблема морфологического 

различения слов от глаголов или существительных, а также их нестандартные 

синтаксические позиции. 

Выделение частей речи в русском языке отличается в первую очередь 

отсутствием стабильности. Некоторые лингвисты пытаются расширить список 

частей речи за счет префиксов, категории состояния, вопросительных слов, 

разных частиц и т.д. Другие лингвисты в ответ стараются сократить количество 

выделяемых частей речи. В свою очередь в арабском языке все стабильно и 

разногласий не возникает. Традиционно слова в арабском языке делятся на имя, 

глагол и частицы. Такая классификация была сформулирована еще во времена 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ  
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ/РОСІЙСЬКОЇ 

МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

mailto:avsha07@gmail.com
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зарождения системы арабской грамматики – в Средние века – и она 

сохранилась до наших дней. 

Так в арабском языке глагол изменяется по лицам и временам. 

Неопределенной формы глагола (инфинитива) не существует. В арабском языке 

сфера значения глагольных форм шире, чем в русском. Например, в русском 

языке прилагательное выражает признак, а в арабском возможно выражение 

предикативной связи признака или качества с субъектом в глагольной форме [4; 

197]. 

А вот прилагательное в арабском языке не выделяется как отдельная 

часть речи. Это невозможно из-за отсутствия у него морфологических 

признаков, с помощью которых возможно бы было различение склонения 

прилагательного от склонения существительного [4; 198]. 

Прилагательные в арабском языке традиционно включаются в класс 

имен. Большинство прилагательных образуется по тем же моделям, что и 

существительные; к прилагательным относят и причастия, действительные 

(ismu-1-fa'ili) «имя делающего») и страдательные (ismu-1-maf'uli «имя 

сделанного»). Такого мнения придерживаются многие европейские и советские 

ученые-лингвисты [5; 275]. 

Для аудитории арабских студентов достаточно сложной, при изучении 

прилагательных в лексикологии, является проблема однозначности или 

многозначности прилагательных в русском языке (в арабском языке, как и в 

русском, многозначность снимается контекстом, но представлена гораздо 

шире). Все парадигматические отношения лексико-семантической системы 

русского языка, прежде всего, синонимические и паронимические отношения, 

так как нарушение лексических норм из-за внутреннего (смыслового) или 

внешнего (материального) сходства различных лексических единиц приводит к 

ошибкам в речевой практике. Ложные межъязыковые идентификации между 

коррелируемыми лексическими единицами двух языков является еще одной 

проблемой в области лексикологии русского языка. Например: похожие по 
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форме русские слова вступают в межъязыковую идентификацию с разными по 

форме, но похожими по написанию арабскими словами [1; 88]. 

Морфология русского языка также вызывает трудности у студентов-

арабов. Несовпадение падежей (в русском языке их шесть, а в арабском три: 

именительный, родительный и винительный) осложняет процесс изучения и 

восприятия русского языка. Это происходит из-за того, что в распределении 

падежных значений существуют различия. Так в арабском языке родительный 

падеж очень обширный, он частично выполняет функции родительного, 

дательного, винительного, творительного и предложного падежей [1; 88]. 

Еще один раздел языка вызывает трудности у арабских студентов в 

изучении РКИ, а именно словообразование. В арабском языке корень имеет 

жесткую структуру и обязательно включает три согласных (три буквы). 

Формообразование и словообразование происходят с помощью изменения 

гласных звуков, присоединения различных аффиксов (префиксов и окончаний). 

Огласовки корневых согласных, аффиксы (суффиксы, префиксы, не редко с 

дополнительными некорневыми согласными) выражают и уточняют 

грамматическое значение слова, отношение идеи к ситуации, которая 

описывается с помощью слова, участниками и параметрами ситуации. Стоит 

отметить, что наиболее трудными для арабских студентов являются омонимия 

и семантическое разграничение суффиксов в русском языке (прилагательные в 

арабском языке отличаются специфическими суффиксами), аббревиация в 

русском языке (знание моделей и реалий) [1; 87, 88]. 

В области фонетики у арабских студентов также возникают трудности 

при изучении прилагательных. Принципиальные фонетические различия между 

русским и арабским языками заключаются в следующем: в арабском языке 

всего три гласные фонемы (долгие и краткие), в отличие от шести гласных 

русского языка, в арабском только три а, и, у. Они частично соответствуют 

русским гласным. Также в арабском языке имеется только пять пар согласных 

звуков, которые противопоставлены по глухости/звонкости. В арабском языке 
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нет звука в, имеется ряд эмфатических (сильно твердых) согласных, которые 

характеризуются низким гортанным тембром – т, д, с, з. Еще в арабском языке 

согласный звук может быть либо твердым, либо мягким [1; 87]. 

Лингвист Ю.М. Науменко называет особенности восприятия арабскими 

учащимися звуковых последовательностей СГ [j – и], где С – согласная фонема, 

а Г – гласная. Так для русского языка характерны сочетания с [j], например: ГjГ 

(рисуют, баян); СjГ (бурьян, курьер); СГj (аварийный, дизайн); СиjГ (сиять, 

имеется), в то же время возможны сочетания без [j], например: СиГ (лиана, 

киоск); СГи (взаимно, стоить). Приведенные выше сочетания встречаются и в 

ударном, и в безударном положениях. Главная особенность таких сочетаний 

заключается в различии между слабой и сильной разновидностями согласного 

[j], а также в различении [j] и гласного [и]. Таким образом Ю.М. Науменко 

утверждает, что фонема <j> имеет 4 варианта реализации: 1) [j] – сильный 

перед ударным гласным (ети); 2) [j] – сильный ненапряженный в предударной 

части слова перед гласным (юла); 3) [й] – слабый в конце слога (может быть 

слова) и в заударной части слова (мой); 4) [ø] – нулевой, редукция до нуля в 

заударной форме (пение, бегая). [3; 78]. 

В русской речи арабских учащихся звуковая структура слова, которая 

включает в себя последовательности [j-и], может меняться, т.к. в арабском 

языке не существует таких сочетаний. То есть, арабские студенты произносят 

не верно и неправильно воспринимают сочетания с [j-и], которые в их рече 

взаимозаменяются. Таким образом, основной причиной неразличения звуковых 

последовательностей с [j-и] можно назвать неудачное или полностью 

отсутствующее усвоение артикуляционной и перцептивной баз русского языка: 

то есть, несформированность двух артикуляционных укладов (твердо-заднего и 

мягко-переднего), отсутствие умения осуществлять переход от одного уклада к 

другому; отсутствие навыка различения на слух сильную и слабую 

разновидности [j], а также [j-и] в речи [3; 80]. 
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Рассмотрим словообразовательные, орфографические и лексические 

особенности прилагательных в русском языке. 

Полные прилагательные образовывались от кратких прилагательных 

присоединением указательных местоимений к соответствующей падежной 

форме краткого прилагательного. В дальнейшем краткие прилагательные 

(качественные и относительные) выступают в роли именной части составного 

сказуемого, переставая встречаться в функции определения, т. е. выражают 

предикативные отношения, в то время как атрибутивные отношения 

закрепляются за полными прилагательными [2; 6]. Очень многие 

прилагательные, которые в современном русском языке употребляются только 

в полной форме, в древности встречались и в кратком варианте. Например: 

деревянъ, -а, -о: «заложиша градъ … деревянъ» (Псковская I лет., 6972 г. (т. е. в 

1464 г.)); русьскъ (с суффиксом -ск) -а, -о: «держа руську землю» (Мстиславова 

грамота, ок. 1130 г.) и т. д. В современном русском языке встречаются названия 

городов оканчивающиеся на суффикс -ск, сложившийся из -ьск-ъ: Курск, 

Смоленск, Полоцк (из Полотьскъ) и пр. [6; 176]. 

Так проведенные опыты показали, что более всего трудности в изучении 

прилагательных вызывает различение оттенков значения прилагательных, 

которые возникают с изменением суффиксов в прилагательных (разный - 

различный), т.е. паронимические отношения прилагательных [1; 88]. 

Повышение мотивации к изучению русского языка у арабских студентов, 

происходит на основании факта о том, что многие слов арабского 

происхождения заимствованы русским языком. Чаще всего подобные 

заимствования происходят через языки-посредники: латинский, 

западноевропейские, персидский и турецкий (например, арабскими по 

происхождению являются некоторые названия звезд и созвездий: Альдебаран, 

Альтаир; а также ряд других терминов: алгебра, алгоритм и т.д.). 

В процессе изучения прилагательных в аспекте словообразования для 

арабских студентов необходимо ввести последовательное формирование 
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словообразовательного навыка. Развитие данного навыка может происходить 

путем прослушивания и чтения лексических единиц, упражнения на аналогию, 

упор на однотипность словообразовательной модели. В итоге эти методические 

действия помогут арабским студентам лучше понять и усвоить 

словообразование прилагательных.  

Приведенные выше звуковые сочетания типа [j-и] и отсутствие навыка их 

различия на слух и правильного произношения у арабских учащихся 

доказывает, что эти звуковые особенности русской артикуляционной базы 

требуют тщательной проработки преподавателями-филологами и длительной 

автоматизации в процессе обучения русскому языку. 

Таким образом, при изучении прилагательных (полных, кратких, 

сложных) в русском языке арабскими студентами необходимо учитывать 

особенности функционирования прилагательных в их родном языке. Во-

первых, это поможет более простому, легкому и интересному изучению 

прилагательных в русском языке. Во-вторых, на этапе анализа и сопоставления 

прилагательных в русском и арабском языках студенты отчетливее увидят 

разницу и, возможно, будут меньше совершать ошибки в их орфографическом 

написании и согласовании с другими частями речи. И в-третьих, звуковые 

особенности произношения русских прилагательных, возможно, будут легче 

преодолеваться арабо-говорящими студентами. 

Литература: 
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90 с. 
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грамматике русского языка. Вильнюс: Вайздас. 1966. 37 с. 
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Про особливості навчання писемного мовлення 
в транслінгвальному аспекті 

Архипенко Л.М., 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

м. Харків, Україна 
e-mail:  liudm.arkh@gmail.com 

 

Навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі  в умовах 

глобалізованого світу вимагає пошуку нових наукових підходів, які 

забезпечили б підвищення ефективності цього процесу й зростання рівня 

іншомовної комунікативної компетенції, сформованої у студентів. Один з 

можливих підходів, які враховують, з одного боку, складність змісту 

іншомовного професійного дискурсу, яким повинні оволодіти іноземні 

студенти, а, з іншого боку, недостатньо високий рівень володіння іноземною 

мовою є транслінгвальний метод. 

Концепція транслінгвальності виникла в лінгвістиці й лінгводидактиці в 

кінці 90-х років ХХ ст. Одним з її перших авторів була професор Вівіан Замель. 

Галузі застосування транслінгвальності досліджені в роботі З.Г. Прошин [2; 

161-162]. Транслінгвальний підхід в дослідженні мови  й лінгводидактикці 

акцентує увагу не на мові як системі, а на мові як практиці, тобто на 

мовленні[3]. Інакше, транслінгвальність – це використання всього 

комунікативного репертуару мовця, у результаті чого мови й культури 

поступово переплітаються, певним чином допомагаючи, а іноді заважаючи 

(звідси уявлення про трансференцію й інтерференцію). Про використання 

транслінгвальності багато пишуть Офелія Гарсіа [3] і Суреш Канагараджа [3]. 

О. Гарсіа пропонує в білінгвальних школах постійно проводити зіставлення 

мов, складників мовлення учнів, здійснювати перемикання з однієї мови на 

іншу (хоча вона зазначає й про відмінності між перемиканням кодів і 
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транслінгвізмом), більше читати письменників-білінгвів, використовувати 

білінгвізм творчо в писемній практиці тощо. 

На нашу думку, такий підхід є доцільним у методиці викладання 

української мови як іноземної під час занять, спрямованих на розвиток навичок 

писемного мовлення. Транслінгвальний аспект пов'язаний з використанням 

мовних одиниць, реалій рідної мови й рідної культури в заданому контексті 

засобами української мови (як іноземної), яка належить іншомовній культури. 

Така взаємодія культур є  більш наочною  при написанні іноземними 

студентами есе. Навчання цьому творчому виду писемного мовлення 

передбачено на першому сертифікаційному рівні, хоча підготовка до нього 

здійснюється поетапно на елементарному й базовому рівнях. Після вибору теми 

есе, підготовки, написання есе, складання презентації до есе передбачено його 

захист перед одногрупниками й викладачем. Публічний захист свого есе дає 

можливість іноземним студентам продемонструвати не тільки дослідницьку та 

творчу діяльність, але й рівень володіння українською мовою. Цілком 

зрозуміло, що написати есе іноземцю, слухачу підготовчого факультету чи 

першокурснику, важко. Для цього необхідно мати навички писемного мовлення 

й творчі здібності. Але якщо есе є не спонтанним бажанням викладача, а до 

його написання веде тривала й копітка робота навчанню творчої письмової 

мови, то й успіх буде очевидним. Зважаючи на власну практики викладання 

української мови як іноземної, ми рекомендуємо наступну систему підготовки 

до написання есе. 

Навчальними посібниками передбачено різні завдань на розвиток 

комунікативної компетенції, наприклад, наводяться прислів'я відповідно до 

граматичної теми уроку, а студентам  необхідно пояснити, як вони їх 

розуміють. Метою таких завдань є розвиток навичок усного монологічного 

мовлення в студентів-іноземців. Після того, як цей вид роботи слухачі засвоять, 

завдання ускладняються. Наприклад, пропонуються такі: напишіть, як ви 

розумієте фразу або вираз. Наступний етап передбачає написання відповіді за 
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планом: вступ, основна частина, висновок. Те, що студенти робили раніше, є 

основною частиною майбутнього есе. У вступі необхідно погодитися з фразою, 

тобто після повторення фрази й вказівки на її автора, якщо такий є, має бути 

фраза: «Я погоджуюсь зі словами ...». Висновок може складатися з одного 

речення – висновок з теми.  

Напевно, у багатьох може виникнути питання: чому обрано саме есе? 

Слово есе запозичене в українську мову з французької essai й перекладається як 

«спроба, проба, нарис», історично походить від латинського слова exagium, яке 

позначає «зважування». ВТССУМ подає таке визначення слова есе «Наукові, 

критичні та інші нариси, які відзначаються вишуканістю форми» [1;356]. Таким 

чином, творче есе – невелика за обсягом письмова робота, в якій автор 

висловлює свій погляд або передає свої почуття з якого-небудь приводу з 

метою зацікавити, змусити замислитися уявного читача. Тому в есе автор не 

претендує на вичерпне трактування теми, він висловлює свою бачення 

проблеми. Отже, можна виділити дві основні функції творчого навчального есе 

– надати естетико-емоційний (есе-опис) або логіко-естетичний вплив (есе-

роздум). Мета написання есе – розвиток навичок самостійного творчого 

мислення та вміння в письмовій формі викласти власні думки. Есе – жанр, що 

має певну структуру. Для текстів цього жанру обов'язкові назва, вступ, основна 

частина та висновок, які є окремими абзацами. Основна частина являє собою 

послідовність з трьох-чотирьох абзаців, оформлених за допомогою засобів 

зв'язного мовлення. Головна ідея есе виражається в тезі, яка може бути 

сформульована у вступі (тоді вона стає основою для сприйняття всього есе). 

Факультативними елементами структури можуть бути приклади з життя, 

ілюстративні сюжети, згадка схожих проблем або явищ. Краще наводити два 

аргументи на користь висловленої тези, щоб не перевантажувати виклад. Для 

жанру есе особливо важливо зважати на стислість і образність, при цьому 

необхідно враховувати наступні моменти: 1) у вступі та висновку необхідно 

сфокусувати увагу на проблемі; 2) виділити абзаци;3) абзаци мають 
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пов'язуватись логічно для досягнення цілісності висловлювання; 4) стиль 

написання повинен бути емоційним, образним, художнім, бо основна мета – 

вплив на читача/слухача. Речення переважають короткі й різноманітні за 

інтонацією. Стиль есе відображає особливість особистості автора.  

Перед тим, як написати аргумент до висловленої тези, студент має 

поставити собі питання: а) про яку подію я хочу розповісти, чим вона 

запам'яталося мені, чому навчила мене? б) що змусило мене до певних дій?в) 

чому мені подобається предмет/явище?Зрозуміло, що такі важливі моменти для 

написання есе не завжди в повному обсязі викладач має можливість пояснити 

студентам, адже навчання відбувається українською мовою, і рівень мовної 

підготовки й фонові знання слухачів можуть бути недостатньо високими. Якщо 

фонові знання слабкі, то покрокова технологія навчання написання есе 

обмежується послідовним виконанням завдань без коментарів. Якщо фонові 

знання високі, то викладач має можливість познайомити з деякими 

теоретичними відомостями про історію та особливості написання есе, у тому 

числі й різних його видів. Після написання есе передбачено конкурс письмових 

робіт. І тільки кращі роботи можуть бути представлені до захисту. Для захисту 

студенти повинні самостійно зробити презентацію. При необхідності викладач 

надає допомогу в її підготовці й оформленні. Труднощі можуть бути в невмінні 

оформити презентацію, у наявності не тільки комунікативних, але й 

граматичних помилок. І тільки потім відбувається захист і оцінювання есе.  

Отже, написання есе та його захист спрямовані на перспективну 

підготовку іноземних студентів до написання й захисту курсових і дипломних 

робіт. Практика участі в конкурсі есе знімає психологічні труднощі й мотивує 

до комунікації на вільну чи  запропоновану тему. 
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The article describes the problems of teaching written communication to 

foreign students studying Russian, provides recommendations and exercises. 

In the modern world, writing skills have acquired the status of the most 

professionally significant. The development of computer communication, the 

increase in the volume and pace of information exchange allowed written 

communication to take an important place. Written transmission of information 

largely coincides with oral statements, but, at the same time, has its own 

characteristics. When writing, foreign students who study Russian should follow the 

scheme proposed by the Russian literary critic Yu. Lotman: motive, goal, subject, 

addressee. Written competence and written communication are the main components 

of writing. Writing is a two – way process of reading – writing and writing – reading. 

At the same time, writing and speaking are the most interdependent types of speech 

activity. The writing person uses language tools to express thoughts that arise in the 

form of internal speech. There is a transition from a word spoken aloud or to itself, to 

the spelling of this word. An oral statement conveys information. Written utterance is 

a distant form of communication. The written text can be more logical, accurate, and 

consistent. When writing text material, a more careful selection of lexical and 

grammatical means takes place. A letter allows the person writing it to change the 

content, add or reduce information. Written communication allows the author to 

return to what was written for the purpose of verification and correction. 
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Russian language teachers who work with foreign students should clearly 

define the goals of teaching writing. From the first days of teaching Russian to 

foreigners, writing is taught. Teachers at the initial stage of training should teach 

students to correctly write their name, addressee's name, date, address. Then students 

are taught to start, finish writing, make plans, and ask questions. After mastering a 

certain lexical and grammatical material, students are given more complex tasks: 

describe drawings in the textbook, be able to congratulate on holidays, fill out a 

questionnaire in the Dean's office, and write an application. At the middle stage, 

students should be able to do the following:  

- fill out the form; 

- to carry out the work after the reading of the text (to make a plan, write out 

key words and sentences); 

- write a letter to a friend (provide information about yourself, about the 

University, about the city, about the country, about your studies, etc.). 

Second-year students must have a high level of writing. It is already possible to 

use more complex written texts, expand the topics and problems of communication. 

Students need to develop the following skills: 

- express your own opinion; 

- simplify the written text; 

- write essays and annotations; 

- make a detailed plan or theses. 

Teaching writing as a form of communication for foreign students studying 

Russian should be carried out through preparatory and speech exercises. Preparatory 

exercises allow the teacher to teach students the ability to answer questions (first 

based on the text), the ability to group a particular material according to the task. 

From the very first days of training, students should learn how to transform sentences 

(expand or compress). When reducing sentences, students should be taught to discard 

non-essential information and be able to highlight the main thing. When expanding 

sentences, students learn to develop thoughts and Supplement information.  
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Обучая письменному общению, преподаватель должен привить 

студентам навыки конструирования предложения. 

At the initial stage, you can use exercises with missing words. By substituting 

the right words, the student learns to model their own written statements. Good 

results are obtained when students are asked to build sentences based on a model. 

Students learn to choose and use language units.  After students develop the skills to 

model sentences based on a sample you can set them the following tasks: 

- make compound and compound sentences from two simple ones; 

- describe any situation using the specified words and phrases; 

- be able to compose monologue and dialogical statements. 

The experience of working in a foreign audience allows us to note that students 

from different countries master writing skills in different ways. Students from 

different countries study at the faculty of pre-University education of al-Farabi 

Kazakh national University. Chinese and Korean students learn Russian very well 

and quickly. They present information in writing much better than in oral form, write 

correctly, using new vocabulary.  

For students from Afghanistan, written communication and the formation of 

writing skills are associated with certain difficulties. Students write with spelling 

mistakes for a long time, Express their thoughts poorly, and do not know how to 

reflect the main thing. At the initial stage, these students need to conduct dictation, 

teach them to memorize the spelling of words, then, teach them to build a sentence, 

form the skills of presenting the necessary information. To do this, you need to pay 

great attention to written tasks: explain to students that writing is a very important 

part of the educational process, that writing skills are necessary not only for learning, 

but also for future work. The communication skills and openness of Afghan students, 

which allow them to communicate actively from the very first days, should be used 

for painstaking and thorough work that forms writing skills. Working with Chinese 

and Korean students, the teacher needs to use their written skills to Express thoughts, 

write correctly for the development of oral speech, ease of communication. 
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Areas of practical use of written communication exist within a particular 

linguistic society. For students studying at the faculty of pre-University education, 

written language is a necessity for continuing education in Russian and for further 

work. The formation of written communication among foreign students is gradual: 

from simple to complex. 

Written communication of foreign students can take place in situations of 

official and unofficial, in the course of individual and group contacts. Students model 

written communication that they have learned in accordance with samples within a 

certain social environment (from mini-dictation, sms messages between students to 

writing essays, theses). In the educational process, teachers need to model the 

situation of written communication with all their inherent parameters, on the one 

hand, and on the other – to develop students ' ability to transform the acquired skills 

of writing in their native language into Russian, taking into account the socio-cultural 

specifics of communication in the country of the language being studied. 

Written exercises rely on oral communication. They should be complicated 

from the simplest (wildcard) exercises to creative tasks. 

Students need to be taught the logic of presentation, since not everyone is good 

enough to put their thoughts or any information in writing, even in their own 

language.   

When preparing for written assignments, students should be taught: 

- to make the text; 

- highlight paragraphs, beginning, middle, and end; 

- set out in a logical sequence; 

- follow the rules of spelling and punctuation; 

- - use the socio-cultural features of written Russian speech. 

Written exercises and tasks prepare students for further studies at various 

faculties of the University and in the master's program. 

Students should be able to: 

- present various statements in writing on educational and professional topics; 
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- make a synopsis, review, and abstract; 

- make plans for texts; 

- write an abstract, report, or article; 

- write term papers and theses; 

- fill out questionnaires, draw up business documents. 

From the very beginning of learning Russian, students can take dictation to 

develop their writing skills. You can use different types of dictation here: 

- Vocabulary dictation helps students better remember the spelling of words; 

- Dictation-sentence teaches you to hold several language units in your 

memory; 

- Dictation-text should be read two or three times, giving students the 

opportunity to write down and check what they heard. 

Then you should conduct dictation sessions that prepare students to write 

presentations and essays: 

- recovery dictation (listening to the text with keywords, then restoring the text 

by keywords); 

- dictation by analogy (the teacher reads a sentence or a small text, and students 

write their own sentence or a text of similar content). 

Students of the Department of language and General education training of 

foreigners of the al-Farabi Kazakh national University participate in a scientific 

conference, prepare reports and speak in the second semester of the first year of 

study. The Department publishes collections of scientific reports of students. After 

the preparatory work, students are well aware of the structure of the text, are able to 

state the main thing, and formalize the work correctly. Each topic of the report is 

discussed with the teacher. The teacher helps the student choose the appropriate 

literature. The student draws up a work plan, sets out the main information on the 

topic, quotes the authors used, analyzes everything presented and expresses his point 

of view. This work is of great interest to students, teaches them to use scientific 

literature and creatively develop the proposed topic. 
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Step-by-step learning of writing leads students to the expected results. Students 

can already write an abstract, review, or abstract. 

Teachers pay great attention to teaching students how to write business 

documentation: 

- application; 

- letter; 

- filling out various questionnaires.  

This is necessary for all students. 

Summarizing the above, we come to the conclusion: to learn to listen, speak 

and read in Russian, you must simultaneously learn to write. Only interrelated 

teaching types of speech activity gives the opportunity to foreign students to learn 

Russian language. The level of development of written language allows students to 

carry out educational, professional and self-educational activities. 
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Ономастикон русского, украинского (и любого) языков является важным 

фактором формирования лингвистической компетенции студентов, 

обеспечивающей их активное включение в общую гуманитарную культуру. 

Cложность ономастики как раздела языкознания определяется 

особенностями и специфичностью ее объекта – собственных имен языка. 

Любое собственное имя называет единичный объект и тем самым выполняет 

номинативную функцию. В речи эта функция работает и на идентификацию 
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(отношение имени к объекту), и на дифференциацию (отношение данного 

имени  к другим именам или данного объекта к другим объектам). Номинация, 

идентификация и дифференциация – это три стороны главной функции 

собственного имени – закрепленность имени за одним объектом [1; 6]. 

Семантическая специфика собственных имен порождает такие их особенности, 

как: 

а) повышенную знаковость – если все слова вообще являются знаками, то 

собственные имена – это знаки в квадрате; б) особую склонность к 

деэтимологизации; в) словообразовательное своеобразие собственных имен.  

Собственные имена, являясь сферой повышенной номинации (каждый 

день – многие тысячи актов номинации), подчиняются, с одной стороны, 

общеономастическим, с другой стороны, -  специфическим закономерностям 

этого процесса. Одним из таких специфических аспектов является значительно 

ослабленный содержательный план собственных имен. Это обусловлено тем, 

что каждое имя собственное обозначает один предмет, и предмет этот 

выделяется именем из группы (как правило, очень большой группы) 

однородных предметов. И подобно тому, как предмет однороден с другими 

предметами, собственное имя семантически уподобляется другим собственным 

именам, теряя свою семантическую объемность. Ю.А.Карпенко [2] считает, что 

промежуточных явлений между собственными и нарицательными названиями 

не существует. Каждое имя в каждом случае его употребления является либо 

собственным, либо нарицательным.  

Мы присоединяемся к точке зрения лингвистов, которые, признавая  

отсутствие иерархии в списке различий между собственными и 

нарицательными именами, тем  не менее на уровне языка главным, 

основополагающим различием считают масштаб имени. В собственных 

именах он равен единице: собственное имя всегда обозначает один, единичный 

предмет. Нарицательное имя всегда больше единицы, семантика 

нарицательного имени суть множество – она охватывает все предметы данного 
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вида, все его свойства. Именно поэтому дихотомия «имя собственное – имя 

нарицательное» ограничивается только существительными, а внутри этого 

класса – только названиями считаемых предметов. 

Из этого главного различия происходят такие различительные признаки. 

Во-первых, специфика реализации собственных имен в единицах 

мышления. Для нарицательного имени единицей мышления является 

определенное понятие, а для имени собственного – единичное понятие, 

представление и даже зрительный образ. Отсюда повышенная предметность 

собственных имен. Ю.А.Карпенко сравнивает собственные имена с 

«языковыми этикетками предметов» [4, с.229], тогда как о нарицательных 

названиях этого сказать нельзя. 

Во-вторых, как отмечает Е.Курилович [4], «нарицательное имя 

обозначает, а имя собственное  называет». Знаковость собственных имен 

мощно коррелирует с их повышенной предметностью и словообразовательным 

своеобразием данных единиц языка. 

Третий различительный признак – интернациональный характер 

собственных имен (об этом мы говорили в своей статье «К вопросу об 

ономастической омонимии»). Интернациональность собственных имен ярко 

иллюстрирует дивергентные процессы, происходящие в языке: вначале 

собственное имя называет один предмет, имеющий четкую локализацию. Как 

только сведения об этом предмете выходят за пределы одного языка, уже 

существующее название данного предмета берется в готовом виде и становится 

заимствованным. Практически все собственные имена могут стать 

потенциальными интернационализмами, переходя из языка в язык с 

сохранением своей звуковой формы, а точнее – лишь с теми ее 

трансформациями, которых требует принимающая языковая система и 

языковая традиция. Безэквивалентность собственных имен демонстрируется 

тем известным обстоятельством, что от многих языков только они и 

сохранились, проникая в письменные памятники. 
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И, наконец, можно говорить о тенденции к разрыву обозначающего и 

обозначаемого в собственном имени (отсюда и распространенность замены 

собственных имен, переименований единичных объектов). Собственные имена 

легче привести в соответствие с изменяющейся действительностью. 

Следует признать тот факт, что имя собственное и имя нарицательное 

могут коннотировать практически неограниченное количество признаков, но 

по-разному. Например, если мы в некотором контексте (речи) говорим об 

определенном столе, то слово «стол» коннотирует все признаки, вызывая образ 

стола. Но, помимо этого, слово «стол» включает именно этот стол и в понятие 

стола как предмета. Если же в аналогичных условиях встречается имя 

собственное, то оно, будучи однозначно понятым, вызывает образ своего 

носителя, а уже этот образ через соответствующее нарицательное название 

включает носителя имени в нужный понятийный ряд (студент Иванов, 

Одесский театр оперы и балета). 

Главный критерий здесь не количество коннотаций, а то, что имена 

нарицательные выражают понятие, а имена собственные понятий выражать не 

могут, а это значит, что необходимо признать границу между собственным и 

нарицательным в языке однозначной и качественной. А.В.Суперанская 

формулирует эту мысль следующим образом: «В языке как системе 

(лексической, ономастической) имеется ограниченное количество имен, 

активных и пассивных» [3; 220], а в подавляющем большинстве случаев 

«собственные имена в языке обычно существуют на правах цитат» [3; 217], то 

есть как факты речи, а не языка. Вот, к примеру, всевозможные 

переименования различных географических объектов остаются речевыми 

единицами до тех пор, пока носители языка не станут употреблять эти 

переименования как обычные, основные обозначения объектов. Новые 

названия улиц Одессы (Балковская, Кузнечная, Старопортофранковская и др.) 

для жителей города, несомненно, стали уже фактом языка. Однако для  многих 

людей старшего возраста эти названия остаются еще только фактом речи.  
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Таким образом, можно говорить о том, что в состав языка входит 

совокупность всех реально существующих собственных названий, которые 

употребляются носителями языка, тогда как в речи носителя этого языка 

собственных имен гораздо меньше. Следует помнить, что совокупность 

речевых актов содержит довольно заметную  группу еще неустоявшихся 

названий (в частности, переименований и индивидуальных образований), 

которые остаются за пределами языка (например, разговорные варианты 

названий частей Одессы: Бугаёвка, Слободка, Нахаловка). 

 Итак, разграничение этих двух классов имен – проблема речи, а не языка. 

Главная трудность в том, что в речи появляются совершенно  не свойственные 

языку величины – меньшие, чем единица. Язык содержит названия одного 

предмета –  собственные имена – и названия больше чем одного предмета – 

нарицательные. Форма собственных имен и в равной степени их содержание в 

речи оказываются индивидуализированными, а в языке эта индивидуализация 

отсутствует. Объективно это различие проявляется в том, что в речи имя 

собственное обладает гораздо большей степенью вариативности, чем в языке. 

Любое личное имя содержит два значения: обобщенное - «имя человека 

вообще» и конкретизированное – «имя данного человека». Последнее значение 

может иметь несколько языковых реализаций (Алексей Толстой, царевич 

Алексей) и огромное множество речевых реализаций (все Алексеи, живущие на 

Земле). 

Очень непростой вопрос, касающийся собственных имен, – проблема 

десигната. Каждое имя собственное должно иметь десигнат (реальный объект 

действительности). А если такого объекта нет (например, у теонимов)? 

Исследование теонимов (личных имен божеств) вызывает целый ряд вопросов, 

связанных с разграничением в их природе собственного и нарицательного. 

Поэтому теонимы не могут иметь статус имени. Б.Рассел вводит еще один 

класс имен: «имена вообще». Но здесь происходит подмена понятия десигната 

как предмета мысли логическим понятием класса несуществующих объектов, 
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поэтому большинство лингвистов считают, что семантическая классификация 

языковых фактов не может зависеть от факта существования или отсутствия во 

внелингвистической действительности десигната данного языкового 

выражения. Факт существования или отсутствия десигната –  в аспекте языка – 

факт случайный. Можно говорить о том, что  язык 1) безразличен к реальности 

или ирреальности экстралингвистической действительности; 2) то, что 

ирреально сейчас, не всегда было таковым для определенных языковых 

коллективов. 

Не менее интересен аспект изучения собственных и нарицательных имен 

как инструментов познания. Еще Платон в своем диалоге «Кратил, или о 

правильности имен» ставил целью показать, что «имена не являются  орудием 

познания вещей, что знание имени еще не есть знание свойств самой вещи», то 

есть это свидетельство того, что в более ранние времена знание имени 

(название) предмета равнялось знанию самого предмета. 

Для современного лингвиста язык как целостность представляется 

равным самому себе на всех этапах существования. Безусловно, на начальных 

этапах истории языка слово носило симпрактический характер, т.е. было 

вплетено в практику, изолированно от нее не имело самостоятельного значения. 

Дольше всего сохранял симпрактический характер именно ономастикон 

определенного общества, так как личные имена были тесно связаны с 

религиозно-обрядовой деятельностью, обосновывающей, по сути дела, все 

стороны человеческой деятельности. Выбор того или иного имени для человека 

регламентируется в известных пределах обществом: существует набор имен, 

правила выбора имени, есть человек, наделенный полномочиями нарекать 

именем. Человек не может получить имя случайно: слишком многое в его 

судьбе зависит от личного имени. Причем в древних обществах в условиях 

суеверий эта зависимость не такая уж фигуральная. И.С.Кон пишет: «Индивид 

был интегрирован в общество не как ее автономный член, а как частица целого, 

немыслимая отдельно от него…, ни в одном из своих действий  он не является 
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исключительным субъектом, в каждом его поступке соучаствуют его сородичи, 

предки, духи, боги». Такая слитность отдельной личности с общиной 

обеспечивалась преемственностью родовых имен: считалось, что вместе  с 

именем родственника человек усваивает и некоторые его свойства, т.е. 

инкопирует его в себе. Личные имена служили не просто обозначением 

индивида и его родовой принадлежности, но были как бы его составной частью. 

Отсюда   сложная магия имен.  

С точки зрения семасиологии семантические параметры антропонима 

таковы: внутренняя форма и лексическое значение исходного апеллятива для 

функционирования имени собственного являются избыточными и легко 

теряются. Факт – успешное функционирование христианских заимствованных 

имен у славян, хотя  процесс принятия этих имен был достаточно трудным.  

Исследователь Дж. Томсон в работе, посвященной Эгейскому миру, говорит о 

специфике антропонимов: «Новорожденного приветствуют как одного из 

предков рода, как повторное воплощение родового тотема в человеческом 

образе». Вот почему во всем мире существует обычай называть ребенка в честь 

кого-нибудь из предков. Имя является тотемическим символом, а потому 

магично. Известно, что дикари почти всегда неохотно открывают своё имя 

чужим, это тотемическая тайна. У этих представлений столь глубокие корни, 

что даже в славянской семье языков слова, обозначающие «имя», «знак», «род» 

и «знаю» имеют общее происхождение (лат. nomen, nota, gens, gnosko). Имя и 

знак -  одно и то же: в звуковой и «видимой» форме они воплощают в их 

носителе тотем. 

Описанные различия не исчерпывают  всех отличий собственных и 

нарицательных имен. Например, И.И.Ковалик [5] полагает, что среди 

собственных имен нет антонимов, однако многочисленным 

противопоставлениям типа Большая Долина – Малая Долина, Большая 

Медведица – Малая Медведица  трудно отказать в антонимичности.  
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И все-таки ведущим, главным различительным признаком, использование 

которого не оставляет на уровне языка сомнений в отнесении лексемы к классу 

нарицательных или собственных наименований, является наличие либо одного 

носителя (и тогда это имя собственное), либо больше чем одного носителя (и 

тогда это имя нарицательное). Все трудные случаи разграничения двух 

классов – это проблемы речи, а не языка. И здесь главная трудность 

заключается в том, что в речи сплошь и рядом выступают названия меньше чем 

одного предмета – названия одного признака одного конкретного предмета. 

Такие величины, меньше, чем единица, выражаются в речи нарицательной 

лексикой, и величины эти нужно обозначить, указать на их понятийную 

отнесенность. Но вместе с тем обязательно  сохраняется понимание того, что 

речь идет о части, аспекте целого, имеющего собственное имя. 

Всё вышесказанное, безусловно, не исчерпывает сложности и 

многообразия проблемы разграничения собственных и нарицательных 

именований, поскольку язык предоставляет все новые и новые факты для 

лингвистических (и не только) исследований. 
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Учёные и методисты определяют конспектирование как особый вид 

аналитико-синтетической переработки информации, основной целью которого 
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является извлечение, систематизация и обобщение наиболее существенного 

содержания источника и письменная его фиксация в форме, не требующей 

повторного обращения к нему [2; 3]. Вслед за ними под конспектированием мы 

будем понимать процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

воспринимаемого на слух текста, результатом которого должна стать запись, 

которая позволит студенту, ее сделавшему, с необходимой полнотой 

восстановить полученную информацию [5; 3].  

Конспектирование представляет собой очень сложный процесс, в котором 

сочетаются аудирование (рецептивный вид речевой деятельности) с письмом 

(продуктивный вид речевой деятельности). При этом они сочетаются не 

механически, поскольку фиксации полученной информации предшествует ее 

специфическая обработка, или «свертывание» текста (термин Н. И. Жинкина 

[1]), то есть конспектирующий не просто отсекает лишнюю информацию и 

сокращает текст, но сворачивает таким образом, чтобы через достаточно 

длительный промежуток времени он смог бы снова развернуть полученный 

конспект без значительной потери информации. 

Процесс конспектирования лекций отличается рядом особенностей, 

связанных со специфическим временным соотношением рецептивного и 

продуктивного видов речевой деятельности, со сложной комбинаторикой 

процессов переключения и распределения внимания [5; 8]. 

Иностранные студенты, окончившие подготовительные факультеты (этап 

довузовской подготовки) и поступившие на первый курс вузов Украины, 

сталкиваются с необходимостью с первых дней занятий слушать лекции. 

Конспектирование лекций – один из самых трудных видов конспектирования, 

что связано с ограниченностью времени, темпом речи преподавателя и 

скоростью записи текста студентом, умением извлечь и перефразировать 

наиболее важную информацию.  

Студенты, не владеющие навыками конспектирования, могут:  
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1) вести дословную запись (что невозможно в связи с быстрым темпом 

речи лектора); 

2) пытаться составить план вместо конспекта (что не позволит им в 

дальнейшем самостоятельно восстановить изложенную лектором информацию 

с опорой на составленный план); 

3) выборочно записывать наиболее важную, с их точки зрения, или 

трудно запоминаемую информацию (что неизбежно приведет к утрате важных 

смысловых фрагментов и не воссоздаст в дальнейшем целостной картины).  

Другими словами:  

1) во время попыток вести дословную запись студенты часто записывают 

материал обрывочно, упуская важную информацию и нарушая логическую и 

смысловую связь между фрагментами лекции и внутри отдельных фрагментов 

в том числе; 

2) составление подробного плана лекции не дает положительных 

результатов, поскольку со временем информация стирается из памяти 

студентов и восстановить ее они более не могут; 

3) запись наиболее важной, с точки зрения студентов, и трудно 

запоминаемой информации тоже имеет свои недостатки: при отсутствии 

остальной информации студенты часто неспособны восстановить логическое 

построение материала; записанная информация при этом не воссоздает 

целостной системы знаний. 

Кроме перечисленных нерациональных способов записи лекций, 

студенты-иностранцы часто сталкиваются и с другими проблемами. Иногда 

студенты отказываются от записи лекций на русском языке и переходят на 

родной язык или язык-посредник. При ведении такого конспекта появляется 

еще одна проблема – двойной перевод: при записи лекции и при попытке 

расшифровать эту запись. Бесспорно, нарушается один из главных принципов 

ведения конспекта: все важные термины должны записываться на русском 

языке, так как на родном языке или языке-посреднике студент часто не знает 
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их. Транскрибирование русских терминов средствами языка-посредника очень 

быстро проявляет свою нецелесообразность. 

Теоретические основы обучения конспектированию и изложению, 

возможные типы заданий описаны в различных книгах [2, 3, 4, 5, 6, 7]. В 

частности, среди предлагаемых методистами типов упражнений для обучения 

навыкам конспектирования на начальном этапе выделяют (перечислим лишь 

некоторые из них):  

1) словарный диктант, цель которого – выработать автоматизм 

письма; 

2) письменные ответы студентов на заданные преподавателем 

вопросы с целью выработки навыка заимствования словоблоков из 

презентуемого текста, развития оперативной памяти; 

3) диктанты на словосочетания, составленные из знакомой лексики, 

способствующие выработке умений творчески комбинировать усвоенные 

грамматические и лексические комплексы (особенно важно это при 

изучении флективных языков, в нашем случае – русского); 

4) фразовые диктанты, помогающие выработке навыка звукового 

анализа чужой речи, развивающие слуховую речевую память; 

5) свободные диктанты как необходимый переходный этап от 

дословной записи к конспектированию предъявляемого текста, 

способствующие выработке навыков беглого письма, скоростной записи, 

звукового анализа чужой речи, умению использовать элементы 

переконструирования предложения с извлечением опорных словоблоков, 

упрощению информации за счет отсечения избыточной [5; 36-47]. 

В то же время практической методики пошагового обучения с 

демонстрацией системы заданий, направленной на обучение данному виду 

речевой деятельности, не представлено в методической литературе, либо же 

имеющиеся разработки невозможно применить в процессе обучения 

конспектированию китайских студентов-филологов на начальном этапе. В 
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связи с этим в настоящей статье мы хотим предложить методику обучения 

конспектированию со слуха при обучении русскому языку как неродному, 

апробированную в  группах обучения китайских студентов-филологов. В 

качестве образца будет представлен один из текстов для конспектирования и 

система упражнений, направленная на извлечение важной информации и 

письменную ее фиксацию, отсечение излишней информации, обучение 

составлению конспекта. 

Перед китайскими школьниками стоит задача выучить большое 

количество иероглифов (около 1000), поэтому больший акцент делается на 

развитие механической памяти, а не на осмысление материала. В процессе 

обучения превалируют письменные виды работы, экзамены также, как правило, 

проводятся, в письменной форме. Кроме того, большое внимание уделяется 

такому виду речевой деятельности, как чтение. Говорение заменяется чтением 

и выполнением послетекстовых заданий, направленных на проверку 

правильности усвоения текста. Продуцирование собственного высказывания 

предлагается крайне редко. Запоминание выученного материала и его 

дословный пересказ распространены повсеместно, что также часто 

препятствует осмыслению материала и ведет лишь к его механическому 

заучиванию. В качестве основного метода обучения можно выделить 

грамматико-переводный, а не коммуникативный. Всё вышеизложенное 

приводит к тому, что китайские учащиеся не всегда быстро и хорошо 

воспринимают информацию на слух, в связи с чем подход к обучению 

конспектированию студентов данной категории имеет свою специфику. 

Облегчить формирование навыков свертывания прослушанного текста могут 

медленный темп речи преподавателя, многократное повторение, предъявление 

информации небольшими фрагментами, специально сформированная система 

заданий, направленная на обучение составления конспекта. 

Литература: 
1. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: Издательство Академии педагогических наук, 1958. – 
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88 с. 
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4. От диктанта – к изложению // Н. Ю. Царева, М. Б. Будильцева, И. А. Пугачев, 
Н. П. Пушков. – М.: Изд-во РУДН, 2003. – 321 с.  
5. Павлова В. П. Обучение конспектированию (теория и практика). – М.: Русский язык, 1989. 
– 97 с. 
6. Пишем изложение, составляем конспект // И. А. Пугачев, Н. Ю. Царева, М. Б. Будильцева. 
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Без оволодіння словниковим запасом неможливо розуміння мови та 

вираження особистих думок. Саме тому лексичній роботі на всіх етапах 

навчання іноземної мови приділяється особлива увага. Оволодіння іноземною 

лексикою пов`язане з певними труднощами, головними з яких є: великий обсяг 

словникового складу нової іноземної мови, складність кожної лексичної 

одиниці, розбіжності у значенні іноземного слова та його еквівалента у рідній 

мові студента. 

Основною метою лексичної роботи на уроці іноземної мови є формування 

лексичних навичок. Є два типи таких навичок – продуктивні та рецептивні. 

Продуктивні навички дають можливість правильного словотворення та 

використання слів згідно з ситуаціями спілкування та метою комунікації. 

Рецептивні навички забезпечують впізнавання та розуміння лексичних одиниць 

у рецептивної видах мовленнєвої діяльності, до яких належать аудіювання та 

читання. 

Формування у іноземних студентів навичок використовувати лексику 

згідно з потребами навчання є важливим методичним процесом. Зауважимо, що 
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ефективність цього процесу може бути високою лише за умови розроблення та 

впровадження у навчальний процес спеціальних лексичних вправ. Нагадаємо, 

що в залежності від характеру лексичні вправи поділяються на перед 

комунікативні (підготовчі) та комунікативні (мовленнєві). 

Передкомунікативними  називають такі лексичні вправи, виконання яких 

готує іноземних студентів до здійснення мовленнєвої діяльності з 

використанням нової лексики. Ці вправи допомагають зафіксувати у пам`яті 

лексичні одиниці та зрозуміти їх системну (співвідношення з іншими 

лексичними одиницями іноземної мови) та контрастивну (співвідношення з 

еквівалентами у рідній мові студентів) цінність. 

Комунікативними називаються лексичні вправи, змістом яких є практика 

студентів у здійсненні ситуативно обумовленої мовленнєвої діяльності на 

основі презентованих та засвоєних лексичних одиниць. 

Наведемо приклади основних типів лексичних вправ и дамо їхню стислу 

характеристику. До найбільш важливих перед комунікативних вправ належать: 

1) вправи на заповнення пропущених слів; 2) питально-відповідні вправи ( у 

відповіді використовуються слова, які були вивчені та замапʹятовані); 3) вправи 

на творення висловлювань з новими словами; 4) вправи на розширення 

мовленнєвих зразків шляхом використання нових слів, які виконують функції 

доповнення, обставини; 5) вправи на переклад на іноземну мову певних типів 

слів, словосполучень и речень. Важливо також використовувати вправи 

рецептивного типу, які спрямовані на розвиток у студентів мовленнєвої 

здогадки про значення незнайомих слів. Як відомо, основними чинниками, які 

забезпечують мовну здогадку, є форма слова та його контекст. Викладач 

повинен звертати увагу на названі фактори для того, щоб сформувати 

ефективне засвоєння нових слів. 

До комунікативних вправ продуктивного типу належать: 1) ситуативні  

вправи; 2) повідомлення або твір на певну тему; 3) переклад на іноземну мову 
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оригінального тексту. До комунікативних вправ рецептивного типу відносять 

вправи на переклад усного або письмового текста на рідну мову. 

Експериментально доведено, що найбільш інтенсивне забування нової 

лексики відбувається у перший день, тому рекомендується одразу ж після 

введення нового лексичного матеріалу розпочати виконання тренувальних 

лексичних вправ, спрямованих на його закріплення та запамʹятовування. 

Звернемо увагу на те, що перші  лексичні вправи  треба виконувати усно на 

уроці, а у якості домашнього завдання студентам можуть бути запропоновані як 

письмові, так і усні вправи.  

Наукові дослідження свідчать, що для ефективного та якісного 

рецептивного засвоєння лексичної одиниці необхідно забезпечити її інтенсивне 

повторювання (від 15 до 25 разів). Стосовно лексики, що призначена для 

активного засвоєння, таких чітких рекомендацій на сьогодні не існує. Тим не 

менш логічно припустити, що для продуктивного засвоєння кількість 

повторювань має бути значно більшою.  

Основним способом організації повторювання раніше презентованої 

лексики є її включення у всі типи вправ, націлених на засвоєння нового 

лексичного матеріалу (за умови забезпечення надійної системи контролю і 

корекції помилок). Форми контролю можуть бути різноманітними, головне – 

дотримуватись чіткої організації роботи з систематичним дозованим тренінгом 

та контролем нової лексики на уроці та в позааудиторний час. Зауважимо, що 

самоконтроль успішності засвоєння певного лексичного матеріалу також дає 

позитивний навчальний ефект, мотивуючи студента до подальшого навчання та 

фіксації своїх досягнень та труднощів. 

Насамкінець зазначимо, що важливим аспектом роботи з навчання 

іноземної лексики є забезпечення систематичного моніторингу  та поурочної  

фіксації переліку нових лексичних одиниць, призначених для продуктивного та 

рецептивного засвоєння. Наприкінці кожного семестра та навчального року 

кількість засвоєної лексики має бути зафіксована, а інформація про обсяг 
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засвоєного словника та рівень досягнутий у розвитку лексичних навичок має 

бути доведена до свідомості іноземного студента. Практика свідчить, що  

наведена система роботи, забезпечена якісними навчальними матеріалами, дає 

позитивний навчальний ефект та призводить до підвищення якості засвоєння 

нової лексики на уроці іноземної мови. 

Література: 
1. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-
русистов (включенное обучение)./ Под ред. А.Н. Щукина. – М.: Рус. яз., 2009. 
2. Методика работы над лексикой в преподавании русского языка как иностранного: Сб. 
науч. тр./ Отв. ред. М.Д.Зиновьева . – М., Изд-во УДН, 1990. 
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Здійснюваний в українському освітньому просторі перехід на навчання 

іноземних студентів українською мовою вимагає від викладачів значних 

зусиль, спрямованих на оптимізацію навчального процесу, вирішення 

організаційних питань, підготовку відповідного методичного супроводу, пошук 

ефективних методів викладання. З іншого боку, розширення міжнародних 

зв’язків у світі сприяє зростанню комунікативних потреб і мотивації навчальної 

діяльності іноземців, що також зумовлює потребу в модернізації навчальних 

технологій і створенні нових навчально-методичних розробок, котрі 

інтенсифікують процес оволодіння українською мовою як іноземною. 

Згідно з навчальною програмою з української мови як іноземної, 

вивчення української мови студентами-іноземцями «передбачає забезпечення 

комунікативних потреб студентів у побутовій, навчально-професійній, 

соціально-культурній і навчально-науковій сферах та формування 

комунікативної компетентності, яка сприятиме становленню мовної 

особистості майбутнього фахівця» [5; 3]. У свою чергу, формування означеної 
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компетенції неможливе без успішного формування інших, часткових 

компетенцій, які входять до її складу – мовної, мовленнєвої, соціолінгвістичної, 

соціокультурної, компенсаторної, навчальної тощо. Формування мовленнєвих 

умінь студентів неможливе без успішного оволодіння мовним матеріалом 

(фонетичним, лексичним, граматичним). Однак знання мовного матеріалу саме 

по собі не забезпечує формування мовленнєвих умінь – необхідні ще й навички 

володіння цим матеріалом для породження та розпізнавання інформації [4; 42]. 

З метою поступового становлення лексико-граматичних навичок як 

передумови формування мовленнєвих умінь інокомунікантів відповідно до 

Єдиної типової навчальної програми з української мови для студентів-іноземців 

основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів 

України III-IV рівнів акредитації [2], Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти [3] викладачами кафедри мовної підготовки іноземних громадян 

Сумського державного університету Дегтярьовою Т. О., Дядченко Г. В., 

Скварчею О. М. створено навчальний посібник «Українська мова як іноземна. 

Елементарний курс».  

Актуальність видання навчального посібника зумовлена необхідністю 

вдосконалення методичної бази для забезпечення процесу вивчення української 

мови як іноземної на елементарному рівні (згідно із «Загальноєвропейськими 

рекомендаціями» – рівень А 2) та підготовки до складання сертифікаційного 

іспиту. Пропонований навчальний посібник адресовано тим іноземним 

громадянам, які бажають опанувати українську мову з метою подальшого 

навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України.  

Матеріал посібника спрямовано на оволодіння іноземцями усною та 

писемною формами мовлення, зокрема, на максимальне засвоєння та активне 

використання комунікативних конструкцій української мови. Подібна 

практична настанова зумовлює зміст і структуру видання. Так, на початку 

кожного уроку презентовано зразки мовлення, опанувати котрими студенти 

мають протягом уроку. Опанування матеріалу посібника дозволить 
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інокомунікантам оволодіти українською мовою в межах комунікативних тем 

«Моя група», «Мої друзі», «Спорт у моєму житті», «День народження друга», 

«Екскурсія до музею». 

Навчальний посібник орієнтовано на ознайомлення слухачів з основами 

граматики української мови, що визначає його структуру та зміст. Структура 

посібника чітка: визначено зміст і обсяг обов’язкових для засвоєння 

теоретичних відомостей, окреслено логіку й послідовність їх засвоєння 

відповідно до вимог Навчальної програми [2]. Заняття побудовані за такою 

схемою: теоретичний матеріал; практичні завдання; тексти; клоуз-тести; 

поурочний словник. 

З метою зняття граматичних труднощів під час виконання тренувальних 

вправ авторами було розроблено значну кількість граматичних таблиць. 

Презентація лінгвістичного матеріалу разом з доданими граматичними 

таблицями дає можливість самостійно опрацьовувати нові теми. У граматичних 

таблицях подано інформацію щодо самостійних частин мови, а також основних 

синтаксичних понять української мови. Зміст таблиць відповідає логіці 

представлення граматичного матеріалу в посібнику.  

Логічним завершенням кожного уроку є опанування комунікативної теми, 

лексико-граматичне наповнення котрої відповідає темі уроку. З метою розвитку 

вмінь зв’язного мовлення в посібнику міститься значна кількість завдань 

відкритої структури. Наприкінці кожного уроку подано словник, у котрому 

узагальнено основні лексичні одиниці уроку. Отже, система подачі мовного 

матеріалу має комунікативну спрямованість. 

Безперечною перевагою посібника є акцент на взаємопов’язаному 

розвитку умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності. Так, для читання та 

аудіювання передбачено адаптовані тексти, які знайомлять студентів із 

лексикою в її реальному функціонуванні. Текстовий матеріал, котрий базується 

на лінгвістичному матеріалі посібника, містить необхідний мінімум нових 

лексичних одиниць, що відповідає комунікативним потребам іноземців. 
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З метою формування навичок уживання основних граматичних форм 

авторами передбачено комплекс вправ – як усних, так і письмових. Діалоги, 

розмовні теми і комунікативні завдання допоможуть удосконалити навички 

діалогічного мовлення, подолати мовний бар’єр у ситуаціях реального 

спілкування з носіями мови. 

Проілюструємо викладені вище положення на прикладі реалізації в 

навчальному посібнику одного з уроків (урок 5). Ключовими граматичними 

темами аналізованого уроку є відмінювання іменників, прикметників, 

порядкових числівників, присвійних і вказівних займенників у формі 

давального відмінка однини і множини та використання форм давального і 

місцевого відмінків у безособовому реченні, творення та вживання 

складнопідрядних речень з підрядною частиною мети, а також правила 

уживання прямої і непрямої мови. У зв’язку з розглядуваними граматичними 

темами в тексті уроку також приділено увагу таким питанням, як відмінювання 

чоловічих і жіночих прізвищ на -енко (-єнко), -ук у давальному відмінку 

(акцентовано на тому, що жіночі прізвища, які належать до цієї граматичної 

моделі, не змінюються), уживання іменників при дієслові дякувати та 

віддієслівному прикметникові вдячний у формах давального і знахідного 

відмінків (кому? за що?), наприклад: Учень дякує вчителеві за знання. = Учень 

вдячний учителеві за знання. Граматичну тему уроку увиразнюють такі 

дотичні питання, як окреслення часових проміжків і віку (мовленнєвий зразок 

«Моєму другу (-ові) 25 років»), відмінювання дієслів давати і дати у формі 

недоконаного і доконаного виду, конструкції зі стрижневим дієсловом 

заважати (керування іменниками у формі давального відмінка (кому?) та 

інфінітивне прилягання (що робити)), наприклад: «Маленький син заважає 

батькові працювати»; а також уживання прислівників і слів категорії стану на 

зразок добре ≠ погано, тепло ≠ холодно, весело, радісно ≠ сумно, приємно ≠ 

неприємно, легко ≠ важко (Мені холодно. Матері було сумно. На вулиці 

спекотно). Комунікативну цінність придієслівного керування ілюструють 
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конструкції з дієслівними видовими парами казати – сказати (кому?): Я 

сказав своєму братові і своїй сестрі, що завтра піду в театр; питати – 

спитати (запитати) (кого? про що?): Я спитав свою подругу Ірму, де вона 

була вчора ввечері; просити = прохати – попрохати (кого? що (з)робити?): 

Мати просила сина не курити; обіцяти – пообіцяти (кому? що (з)робити?): Я 

обіцяв батькові добре вчитися. 

Кожна з перелічених граматичних тем спочатку ілюструється теоретично 

за допомогою таблиці, потім у процесі виконання мовних вправ відбувається 

поступове формування лексико-граматичних навичок уживання наведених 

граматичних сполук, а далі вправи набувають умовно-комунікативного 

характеру («Дайте відповіді на запитання. Прочитайте діалоги. Складіть подібні 

діалоги»), що засвідчує перспективи подальшого виходу в реальне спілкування. 

Розвиток мовленнєвих умінь уживання лексико-граматичних конструкцій 

відбувається в процесі читання міні-текстів, котрі узагальнюють провідні 

граматичні теми уроку, а також виконання передтекстових («Прочитайте текст. 

Скажіть, до якого інституту вступив Остап і чому?») і післятекстових завдань 

(«Розкажіть, що ви дізналися про Андрія»). 

Розглядувані граматичні питання вдало доповнює лінгвокраїнознавча 

інформація, котра має для іноземців практичну цінність, зокрема, маємо на 

увазі опрацювання мікротеми «Заява» («Прочитайте заяву, яку студент-

іноземець написав деканові факультету. Зверніть увагу на форму звертання до 

адресата, на розташування елементів документа. Чому студент хоче 

достроково скласти іспити?»). Під час виконання цього мовленнєвого завдання 

студенти-іноземці розвивають уміння обґрунтовувати власну позицію в 

ситуаціях потреби вирушити на батьківщину, поїхати до Києва на зимові 

канікули, відпочивати в студентському спортивному таборі або запросити в 

гості свого товариша з іншого міста. Здійснювана мовленнєва робота є 

підготовкою до написання заяв відповідного змісту. 
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Формуванню лінгвокраїнознавчої компетенції інокомунікантів сприяє 

уведення в текст уроку фонових знань про пам’ятники видатним українським 

діячам Іванові Франку, Миколі Лисенку, Григорію Сковороді, Іванові 

Харитоненку (Це незвичайний пам’ятник музиці українського композитора 

Миколи Лисенка).  

Узагальненням набутих лексико-граматичних навичок контекстуального 

вживання процитованих конструкцій є робота над текстом «Допомога друзів». 

Систематизації набутих знань сприяє післятекстова робота: виконання клоуз-

тесту (Пишіть замість крапок пропущені слова або закінчення слів: Щодня 

іноземні студенти … українськ… мов… . Студенти багато працюють і в 

аудитор… , і вдома. Іноземні студенти говорять: «Ми вивча… українськ… 

мов… , тому що хочемо мати свій бізнес на батьківщин… . Нові українськ… 

друзі допомагають нам, розповідають про місто, в як… ми зараз живемо й 

навчаємося»), складання (написання) діалогів, мікротекстів із дієсловами уроку, 

опис світлини тощо.  

З метою підтримки мотивації до вивчення української мови, зняття 

труднощів, пов’язаних із опрацюванням лексико-граматичних і синтаксичних 

конструкцій, котрі володіють високим ступенем абстракції, до структури уроку 

введено барвисті ілюстрації – піктограми, зображення українських пам’ятників, 

фото іноземних студентів у різних життєвих ситуаціях. Принагідно 

підкреслимо яскраве поліграфічне оформлення навчального посібника: 

наявність значної кількості малюнків, фотографій і таблиць, що не лише 

поліпшує процес опанування мовленнєвими навичками й уміннями, але й 

справляє позитивний психоемоційний вплив на іноземних здобувачів.  

Добір та організація мовного матеріалу, мовленнєва спрямованість 

завдань мають на меті головного завдання навчального посібника – формування 

україномовної компетенції іноземців на елементарному рівні (рівень А 2). 

Посібник може бути використано як у процесі проведення аудиторних занять 

під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів. Достатньо 
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широка адресність граматичної тематики, пропонований набір мовленнєвих 

конструкцій, націленість на спілкування в реальних життєвих ситуаціях 

уможливлюють інокомунікантам опанувати українську мову на рівні, 

достатньому для початку навчання у закладах вищої освіти вищих навчальних 

закладах України.  

Викладене вище дозволяє висловити сподівання на те, що навчальний 

посібник «Українська мова як іноземна. Елементарний курс» сприятиме 

подальшому розвитку україномовних мовленнєвих навичок в усіх видах 

мовленнєвої діяльності, а також мотивуватиме іноземних громадян до 

подальшого успішного вивчення української мови.  
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Сьогодні багато українських вищих навчальних закладів викладають 

студентам-іноземцям українську мову. Для слухачів підготовчого відділення 

існує курс «Українська мова як іноземна». Студенти-іноземці вивчають 

українську мову на заняттях з «Української мови як іноземної» або 

«Української мови (за професійним спрямуванням)». Отже, іноземні студенти, 

що навчаються в Україні, мають можливість вивчити українську мову на рівні 
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А2 або В1, як це передбачено Державним стандартом 2018 р. Таким чином, 

питання методики викладання української мови іноземним студентам у вищих 

навчальних закладах України є наразі дуже актуальним, адже існує значна 

кількість невирішених проблем у навчанні фонетики, лексики, граматики, а 

також різних видів мовленнєвої діяльності – говоріння, аудіювання, читання та 

письма на заняттях з української мови як іноземної.  

До вагомих проблем усіх викладачів-мовників, що працюють з 

іноземними студентами, належить відсутність єдиного погляду щодо навчання 

української мови як іноземної. Існує велика практика щодо викладання 

української мови російськомовній аудиторії. Ця практика базується на 

порівнянні систем обох мов. Проте все більш актуальною стає проблема 

викладання української мови студентам, для яких іноземною є і російська мова. 

Теорія і практика такого навчання перебуває в процесі становлення, викладачам 

залишається спиратися на методику викладання російської мови як іноземної. 

Оволодіти іноземною мовою як засобом спілкування неможливо без 

знання граматики. Тому саме вивченню граматики приділяється так багато 

уваги на заняттях з української мови як іноземної. Граматичну будову мовлення 

можна засвоїти й без вивчення правил, як це відбувається в рідній мові, але 

знання правил скорочує шлях іноземного студента до практичного засвоєння 

нерідної мови. 

Під час вивчення іноземної мови з практичною ціллю граматика виконує 

декілька важливих функцій, а саме: вона має допомогти іноземним студентам 

правильно розуміти іншомовне висловлювання, правильно вибудувати 

іншомовне мовлення та контролювати побудову висловлювання і свідомо 

вибирати необхідні граматичні форми та конструкції. Граматики в чистому 

вигляді не існує, оскільки вона розчиняється в національно-культурній 

специфіці України, в українській культурі. Отже, іноземний студент повинен не 

лише завчити певні мовні форми та конструкції, але й розуміти їхню  

семантику. Отже, до основних завдань викладачів, що працюють зі студентами-
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іноземцями, входить одночасне формування мовної системи та комунікативної 

й соціокультурної компетенції.  

Вивчати граматику – означає вивчати єдність форми, значення. способу 

його вираження та функціональної ролі в реченні. Взаємовідношення форм та 

їхніх значень може бути описано двома способами, залежно від мети, з якою 

студенти-іноземці вивчають українську мову. Перший спосіб опису 

граматичного матеріалу – від системи форм до їхніх значень і функцій у 

побудові висловлювань (наприклад, спочатку подається парадигма українських 

відмінків, потім описуються їхні значення та функції). Другий спосіб – від 

функції й значення до засобів вираження цього значення. У ході опису мови від 

функції й значення до форми мовні засоби різних рівнів об’єднуються в так 

звані логіко-семантичні групи залежно від значень, які цими засобами 

виражаються. 

Протягом роботи з іноземцями часто виникає питання щодо 

послідовності введення граматичного матеріалу в навчальний процес. Таке 

питання є суперечливим у сучасній методиці викладання мовних дисциплін 

іноземцям. Різні викладачі й методисти мають різні точки зору на це питання. 

Більш доречним вважається введення всіх морфологічних форм на 

синтаксичній основі та подання їх студентам у вигляді речень (мінімальних 

мовних одиниць) або у вигляді словосполучень (будівельного матеріалу для 

речень). 

У сучасній методиці викладання української мови як іноземної виділяють 

два шляхи ознайомлення з граматичним матеріалом: 1) індуктивний – шлях від 

спостереження до висновку; 2) дедуктивний – від постулату до спостереження 

явища. Вибір того чи іншого способу введення матеріалу залежить від різних 

чинників: характеру самого мовного матеріалу; віку іноземних студентів;  

ступеню їхньої лінгвістичної підготовки.  

Послідовність введення граматичного матеріалу на першому етапі роботи 

з ним має відбуватися таким чином: 1) пояснення нового явища; 2) правило-
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інструкція; 3) мовленнєвий зразок. Другий етап – це автоматизація навичок. 

Відпрацювання ізольованих форм під час виконання формальних завдань з 

подальшим їхнім введенням в мовлення не вважається ефективним. 

Тренувальні вправи з самого початку мають подавати форму в її 

функціонуванні. Саме тому під час формування граматичних навичок 

необхідно використовувати підготовчі завдання комунікативної спрямованості. 

Третій етап роботи полягає в формуванні комунікативно-мовленнєвих умінь у 

різноманітних видах мовної діяльності. 

Отже, основним принципом, якого слід дотримуватися під час подання 

граматичного матеріалу іноземним студентам є простота викладу з мінімумом 

лінгвістичних термінів без вимоги заучувати громіздкі правила. При викладанні 

граматики студентам-іноземцям викладачеві варто зосередитися на формуванні 

комунікативних компетенцій, що дає змогу урізноманітнити заняття, змістити 

акцент із вивчення теоретичного матеріалу на практичне застосування набутих 

знань для формування мовленнєвих навичок. 

Література: 
1.Антонів О. Українська мова для іноземців: Модульний курс В 1 – В 2. Kиїв, 2012. 272с. 
2.Касьяненко Т.А. Викладання української мови як іноземної: принципи оптимізації та 
інновації / Вопросы духовной культуры. Филологические науки. С. 7-10. 
3.Кочан І. Лінгвометодичні основи укладання підручників з української мови як іноземної / 
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, №. 8. – Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2015. С. 315 – 323. 

 
 

Добрая пословица век не сломится: 
о дидактическом аспекте языковых паремий 

Китаева Т. В. 
Белорусский государственный медицинский университет 

г. Минск, Республика Беларусь 
e-mail: belrus@bsmu.by 

 

Современные реалии педагогики требуют, с одной стороны, учитывать 

этнокультурный фактор, с другой – создавать условия для познания культуры 

других народов, воспитания толерантных отношений между представителями 

разных этносов, религиозных конфессий, рас. Не случайно в оборот введены 
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такие понятия, как «этносфера человека» и «ментальные ценности», которые 

необходимо учитывать и представлять в содержании образования.   

Этнокультурные образовательные технологии – это способы и средства 

организации процессов изучения, сохранения и распространения духовных 

ценностей, созданных тем или иным народом, а также взаимодействие 

участников образовательного процесса. Основополагающий признак ЭКТ-

педагогики – содержательный дидактический потенциал, в котором наиболее 

полно представлены национальная культура, уклад жизни, национальные 

традиции, социальные нормы поведения, духовные цели и ценности. Вместе с 

тем ЭКТ в образовательном процессе способны обеспечить условия для 

равноправного диалога или полилога с представителями других культур и 

вероисповеданий.  

Эффективность ЭКТ в образовании, по мнению специалистов, 

достигается благодаря совершенствованию их процессуальной основы, 

включающей в себя организацию учебного процесса, методы и формы освоения 

этнокультурного материала обучаемыми, работу педагогов, их деятельность по 

управлению процессами взаимодействия участников и усвоения ими учебного 

материала.  

ЭКТ подразумевают диалог, полилог, дискуссию, анализ проблемных 

ситуаций, участие в различных проектах с целью формирования умений 

позитивного межэтнического взаимодействия с представителями иной 

национальности. Использование ЭКТ позволяет не только расширить и развить 

межкультурные компетентности учащихся, но и осуществлять профилактику, 

предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, возникающих в 

среде молодежи на межнациональной основе, что особенно актуально в 

условиях нарастающих интеграционных тенденций в рамках мирового 

сообщества и  резко возросшего этнического самосознания. 

Фольклор – своеобразная исповедь народа. А исповедь предполагает 

искренность, откровенность, попытку понять себя и надежду на понимание и 
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взаимопонимание. Мир фольклора сплетен из мудрости, бескомпромиссности, 

искренности, тонко подмеченных и точно сформулированных жизненных 

наблюдений. Простота пословиц и поговорок содержит и суровое мужество, и 

щедрую простоту, и опыт – все то, что не стыдно «положить на 

международный стол». «Лирично-романтический, лиро-философский» (Ф. 

Янковский), дидактический характер пословиц и поговорок своеобразно, 

специфически описывает действительность и актуальные проблемы 

взаимоотношений между людьми, а также отношение к действительности, 

реальной и духовной. Порой их отличает естественность и прозрачная 

семантика, порой они похожи на загадки, которые отгадаешь не сразу. 

Столетиями накопленный опыт воспитания, отраженный в паремиях, 

может дать отчетливое представление об иерархии ценностей общества и 

подсказать пути формирования личности. Так, в паремиях ярко отражены 

аксеологические аспекты проблем морального воспитания, приведем примеры: 

«Всяк мастер за выучку берется, да не всяк доучивает», «воду в ступе 

толочь – вода и будет», «ремесло пить-есть не просит, а само кормит», 

«честные глаза вбок не глядят», «не глаза видят, а человек, не уши слышат, а 

душа», «на службе ни друга, ни врага», «мешай безделье с трудом – никогда не 

потеряешь разум», «красота – до вечера, доброта – до смерти», «храброму 

счастье помогает», «умерла та курица, что носила барам (татарам) яйца», 

«услужливый дурак опаснее врага», «и нашим и вашим за копейку спляшем», 

«хочешь идти быстро – иди один, хочешь идти далеко – идите вместе», «не 

суди другого: нет людей беленьких или черненьких – все люди пестрые», 

«человек не орех – сразу не раскусишь», «чужая душа не гумно – не заглянешь», 

«чужая душа – дремучий бор (потемки», «добрую и честную женщину, как и 

вкус груши, по виду не угадаешь», «глаза – бирюза, а душа – сажа», «без дела 

жить только небо коптить», «без работы и печь холодна», «страшно дело до 

зачину», «не желай другому того, что не пожелаешь себе», «поживи для 

людей – поживут и для тебя».   
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Фольклор выразительно кристаллизует представления народа о дружбе. 

«В недруге стрела, что во сне, а в друге, что во мне», «друг научит – 

недруг проучит», «друг спорит – недруг поддакивает», «неверный друг хуже 

врага, врага опасаешься, а на друга опираешься», «дружба дружбой, а служба 

службой», «стань друг, да не вдруг», «друг неиспытанный, что орех 

нерасколотый», «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», «друзья до 

черного дня», «дружить дружи, а за полу не держи». 

Не менее выразительно осмыслены такие понятия, как «жизнь», «смерть», 

«здоровье», «боль». 

«Не желай смерти врагу – пожелай долгой жизни себе», «когда смерть 

грозит и мышь кусается», «не тот живет больше, кто живет дольше», 

«доверие и жизнь теряют только раз», «удел жизни терпение: врагов больше, 

чем друзей», «кто жить не умел, того и умирать не научишь». 

«Болезнь находит того, кто ее боится», «боль без языка да 

сказывается», «зол и нравом горяч – не поможет и врач», «здоровье и счастье 

не живут друг без друга», «за чужой щекой зуб не болит», «здоров будешь – 

все добудешь», «дай боли волю – умрешь раньше смерти», «болезнь входит 

часами (пудами), а уходит днями (золотниками)», «хороший повар стоит 

доктора», «после смерти не упрекают», «только видимая смерть страшна». 

Мудрость народная многогранно характеризует и само понятие «язык». 

«Язык телу якорь», «скажешь доброе слово – дашь посошок в руки», «на 

языке ангел (медок), да на сердце бес (ледок)», «выпустишь с воробушка – 

вырастет с коровушку», «сказал красно – по избам пошло, а смолчится – себе 

пригодится», «язык без костей, да кости ломает», «умей сказать, умей и 

смолчать», «мельница мелет – мука будет, язык мелет – беда будет», «язык 

свой да речи чужие», «длинный язык с умом не в родстве», «без прикраски и 

слово не баско», «на родной язык пошлина не нужна», «родной язык, что 

матушка: с тобой и в горе, и в радости». 
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Очень красиво сказал об этом В. И. Даль: «Пословицы – коротенькие 

притчи, суждения, приговоры, поучения, высказанные обиняком и пущенные в 

оборот под чеканом народной мудрости». Мудрость народная собрала, а язык 

сохранил богатейший материал, который может и должен быть использован в 

процессе обучения.  

Передача культурного опыта не только представляет собой эффективное 

средство обогащения и развития речи участников коммуникации, но и играет 

дипломатическую роль. Интерес к идиоматике и паремиям, который проявляют 

иностранные студенты, овладевшие базовыми знаниями по русскому языку, а 

также носители эритажного языка и студенты, окончившие школы в странах 

так называемого «постсоветского пространства», вполне закономерен. Всякий, 

кто хочет хорошо владеть иностранным языком, стремится приблизить свою 

речь к уровню разговорной речи носителей этого языка, что предполагает 

свободное использование в речи паремий или хотя бы адекватное восприятие 

их смысла. Нередко потребность в таком умении осознается студентами после 

первых же попыток «свободной» коммуникации с носителями языка. Ведь мы 

даже не замечаем, насколько наша речь насыщена разного рода клише, а 

сочетания на уме, под рукой, делать вид не воспринимаются уже как идиомы. 

Особое место в нашей жизни занимают явления, так называемой 

«постфольклорной» паремии, – она же современный городской фольклор, –  

которые встречаются и в устных, и в письменных текстах. Невозможно 

иностранцу понять значение таких газетных заголовков, как «дух из (пивной) 

бутылки», «семь (черных) пятниц на неделе», «госсовет да любовь», без знания 

значения лексических единиц, на трансформации которых они построены.  

Взаимопонимание порой невозможно без сопоставления с опытом родной 

культуры. Но это уже «особый разговор». 

Итак, фольклорный материал является важным источником для 

планирования и проведения лексической работы с иностранными студентами. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы обращают на себя внимание, удивляют 
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и запоминаются, рождают интерес и вопросы. Если же найти их эквиваленты в 

других языках, то это даст возможность сравнить феномены культурных 

традиций разных народов, увидеть общие черты в мировосприятии и 

мировоззрении таких, на первый взгляд, разных народов нашей планеты и 

породить новые смыслы. Мы разные, но нам дана одна планета, одна жизнь, и 

их существование и благополучие во многом зависят от нас и от нашего умения 

понять друг друга. «Что посеем, то и пожнем»! Кроме того, «исповедь народа» 

имеет выход в широкое проблемное поле для дискуссий и рассуждений, что 

содействует порой осознанию значимости выбранной профессии и своего места 

в современном мире. В связи с этим можно предложить студентам подготовить 

небольшие сообщения на основе паремий. Позже сочинения можно 

использовать в качестве начала для дискуссии. Проиллюстрируем сказанное 

работами студентов 1 курса Медицинского факультета иностранных учащихся 

БГМУ. 

Утро пятницы. Я в университете. На занятия шел неторопливо. Так же 

неторопливо зашел в аудиторию и стал ждать начало урока. Потом я 

вспомнил о домашнем задании. Я быстро открыл тетрадь и начал читать 

пословицы. Выбрал еле как одну и начал писать. Слова не вспоминались. 

Фантазия не просыпалась. Текст не получался.  И тут в класс вошла 

преподаватель… 

Сегодня я почувствовал, почему «сани надо готовить летом, а телегу - 

зимой»!  Камаль Х. (Ливан) 

Уже год я живу в чужой стране. Семья, дом, друзья – далеко. Здесь все 

чужое: общежитие, люди, традиции. Повезло с группой. Мы перестали быть 

чужими как-то незаметно. Теперь я понимаю, почему говорят: «Если хочешь 

идти быстро, иди один, а если хочешь идти далеко, идите вместе». Ширин Б. 

(Туркменистан) 
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Хороший повар – хорошая еда. Хорошая еда – здоровый организм. 

Здоровый организм может бороться с болезнью. Да, я согласна, «хороший 

повар стоит врача»! Сохайла А. (Египет) 

«Добрая пословица век не сломится», ведь «с пословицей дело спорится»! 

Литература: 
1. Минакова, Е.Е. Современная русская идиоматика / Е.Е. Минакова. – М.: Русский язык. 
Курсы, 2008. – 136 с. 
2. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – С. Н. 
Федорова/ Этнокультурные технологии в современном образовательном процессе// 
Образовательные технологии и общество. – Минск, 2016. - Режим доступа: https: // 
cyberleninka.ru. > article  

 
 

Проблема інтерференції в українському усному мовленні 
іноземних студентів 

Кісіль Л.М. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

м. Харків, Україна 
e-mail: ludmilakisil@yahoo.com 

 

Знання української мови як іноземної – це одна з необхідних умов 

професійного зростання громадян з країн ближнього та дальнього зарубіжжя, 

які перебувають в Україні. Ситуація двомовності, що існує на сьогодні в 

Україні, наклала відбиток і на гуманітарну складову вищої освіти. У тих 

регіонах нашої держави, де питання білінгвізму стоїть вкрай гостро, виникають 

і певні специфічні труднощі під час викладання української мови студентам, які 

є громадянами інших держав. Лінгводидакти докладають максимум зусиль, 

щоб докорінно змінити існуючий стан речей. У зв’язку з цим набуває 

актуальності взаємодія іноземної (або декількох іноземних) та рідної мов, їхній 

взаємовплив. Така взаємодія може набувати позитивного характеру – 

відбувається транспозиція, тобто раніше утворені навички слугують основою 

формування нових. Якщо ж у процесі мовної асиміляції з’являються негативні 

наслідки, то відбувається інтерференція, що виявляється у зниженні 

продуктивності дій та появі помилок як в усному, так і писемному мовленні. 

Саме явище інтерференції привертає особливу увагу, оскільки значною мірою 
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створює труднощі у процесі засвоєння нерідної мови та потребує розробки 

ефективних шляхів їх подолання.  

Різноманітні аспекти методики викладання української мови як іноземної 

висвітлено у працях Л. Паламар, Н. Ушакової, Л. Селіверстової, А. Чистякової, 

Т. Лагути, Л. Бєй, О. Тростинської, Л. Антонів, Л. Васильєвої, Д. Мазурик, З. 

Мацюк, М.Мовчан, Б. Сокола, О. Іванишин, Н. Станкевич та ін., зокрема сфери 

адаптаційних процесів іноземних студентів в українськомовному середовищі 

досліджували лінгводидакти І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, О. Біляєв та ін. 

Дослідження питання міжмовної інтерференції неодноразово перебувало у 

центрі уваги як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема У. Вайнрайх, 

В. Виноградов, Ю. Жлуктенко, Н. Комісарова, А. Супрун, Ю. Дишерієв та ін. 

опікувалися вивченням особливостей означеного явища. Попри чималу 

зацікавленість науковців у виявленні причин виникнення інтерференції, 

питання визначення її видів потребує подальшого дослідження. Водночас слід 

зазначити, що проблема навчання усного мовлення іноземних студентів з 

урахуванням інтерферентних явищ не стала предметом всебічного висвітлення 

науковців. 

Визначимо особливості навчання українського усного мовлення 

студентів-іноземців в умовах впливу інтерференції, запропонуємо шляхи її 

запобігання й усунення. Вивчення зазначеного питання перш за все  потрібно 

розпочати з визначення специфіки явища інтерференції. Термін 

«інтерференція» (від лат. inter — між, взаємно та ferens, ferentis — який несе, 

переносить)  широко застосовується у різних наукових галузях, зокрема в 

психології, лінгвістиці, соціолінгвістиці та ін. У лінгвістиці під інтерференцією 

розуміють взаємодію мовних систем в умовах білінгвізму, що виникає або у 

процесі мовних контактів, або у процесі індивідуального засвоєння нерідної 

мови. Термін «інтерференція» було введено членами Празького Лінгвістичного 

гуртка, проте широкого застосування він набув лише після виходу монографії 

американського лінгвіста У. Вайнрайха «Мовні контакти» [2; 22]. Явище 
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інтерференції, як уважає дослідник Е. Хауґен, виникає як результат сприйняття 

іншої мови через призму рідної. При цьому на нову систему, яку засвоюють, 

переносяться уявлення про більш звичну, попередню систему [7; 75]. Ю. 

Дишерієв зокрема зазначає, що в результаті взаємодії, взаємовпливу структур і 

структурних елементів двох основних компонентів білінгвізму у процесі мовної 

діяльності білінгвів виникає міжмовна інтерференція [3; 28]. 

У сучасному мовознавстві існує чимало поглядів на явище інтерференції. 

Мовознавець С. Семчинський називає інтерференцію «процесом взаємодії 

систем та елементів цих систем у мовах, що контактують» [6; 3]. Російська 

дослідниця О. Ахманова зазначає, що інтерференція – взаємодія мовних систем 

в умовах білінгвізму, який виникає під час мовних контактів або під час 

індивідуального засвоєння нерідної мови [1; 197].  

Аналіз досліджень у галузі інтерференції свідчить, що науковці 

акцентують увагу переважно на лінгвістичному аспекті інтерференції, що може 

виявлятися на фонетичному, граматичному та лексичному рівнях. Розрізняють 

міжмовну і внутрішньомовну інтерференцію. Відмінності в системах рідної 

мови і тієї, що вивчається, спричиняють міжмовну інтерференцію на різних 

мовних і мовленнєвих рівнях уже з початкового етапу навчання. На відміну від 

міжмовної інтерференції внутрішньомовна виникає тоді, коли суб’єкти 

навчання набувають певного досвіду в навчанні мови, тобто мають якісь базові 

знання нової мови. Так, набуті раніше навички взаємодіють із новими, не 

достатньо міцними, в межах мови, яка вивчається, що породжує помилки. 

Тобто механізми внутрішньої інтерференції діють у межах однієї мови і не 

залежать від іншої мови. 

Особливої значущості набуває проблема розвитку мовленнєвої культури 

іноземних громадян у період навчання в закладах вищої освіти традиційно 

двомовних регіонів. У цій ситуації для іноземних студентів українська мова 

може бути або основною іноземною, або другою іноземною. У другому 

випадку опора на знання студентів з російської мови дає змогу викладачеві 
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економно використовувати час, активніше формувати мовленнєві вміння і 

навички студентів, уникати непотрібного дублювання, ускладнювати характер 

вправ. Процес навчання української мови як основної більш напружений у 

російськомовному оточенні.  Структурна схожість створює сприятливі умови 

для взаємної асиміляції інтерферентних  процесів в обох мовах. Наприклад, 

якщо студенти-іноземці не розрізняють лексичне значення слова, не знають 

його семантики, то спостерігається міжмовна омонімія: вірне рішення 

(правильне рішення), другі плани (інші плани), усі без виключення (усі без 

винятку); відноситися до навчання (ставитися до навчання), відноситися до 

більшості (належати до більшості), здати екзамен (скласти екзамен). Також 

можлива заміна нормативної парадигми ступенів порівняння прикметників 

ненормативною: самий головний (найголовніший), самі холодні дні 

(найхолодніші дні); порушення при відмінюванні числівників: семидесяти двух 

студентів (сімдесяти двох студентів), шестидесяті роки (шістдесяті роки). 

Інтерферентні помилки можливі й у граматичному роді іменників: тупая боль  

(тупий біль), злая собака (злий собака), ученая степень (науковий ступінь), 

детская корь (дитячий кір).  

Як відомо, джерелом міжмовної інтерференції є рідна мова студента або 

та іноземна, що вивчалася раніше. Людина, яка вивчає нову мову, інстинктивно 

вибудовує знання мови, що вивчається, на базі рідної мови. У процесі роботи з 

іноземними студентами найбільшу кількість помилок зустрічаємо на звуковому 

рівні (так звана фонетична інтерференція), що  виникає внаслідок 

артикуляційних можливостей носіїв інших мов.  

Порівняння звукових систем української та французької  мов на 

артикуляційному, фонологічному і фонетичному рівнях, визначення місця 

франко-української фонетичної інтерференції підтверджує порушення 

реалізації українських фонем франкомовними студентами у процесі сприйняття 

й відтворення мовлення. Порівняння систем голосних свідчить про те, що 

студенти-іноземці, які є носіями французької мови, можуть порушувати 
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реалізацію українських фонем. Так, французька система голосних звуків є 

більш розмаїта: 16 звуків у французькій мові та 6 в українській. У французькій 

мові немає голосних звуків середнього ступеня підняття спинки язика, тобто 

український звук [е] більш закритий порівняно з французьким найбільш 

подібним до нього звуком [є]. Український звук [о] більш закритий, ніж 

французький відкритий [о], або ж більш відкритий від французького закритого 

[о]. Український звук [и] є високо-середнього ступеня підняття спинки язика, а 

тому більш відкритий від найбільш подібного французького звука [е]. У нашій 

мові немає носових звуків, а у французькій мові є чотири носових звуки:  [а], 

[є], [ге], [о]. Враховуючи ці особливості, у процесі навчання української мови 

як іноземної зусилля викладача повинні бути направлені на формування 

навичок  із вимови і розрізнення цих звуків. Послідовність подачі фонетичного 

матеріалу повинна відбуватися за принципом «від простого до складного». 

Спочатку варто формувати навички вимови тих звуків, що не викликають 

особливих труднощів. Так відбувається постановка артикуляції українських 

звуків. Після формування цих навичок починається черговий етап – корекція 

вимови. 

Звернімо увагу, що, наприклад, у китайській мові звук [л] – середнє між 

[р] і [л], але ближче до [л]. Це приводить до того, що студенти, рідною мовою 

яких є китайська,  навчаючись української мови, не розрізняють ці два звуки. 

Тобто у цьому випадку йдеться про міжмовну фонетичну інтерференцію. 

Зважаючи на це, завданням викладачів є формування відповідних 

артикуляційних навичок і робота зі систематизації стосовно їх закріплення і 

корекції порушень.  

У процесі навчання української мови як іноземної туркменських 

студентів найчастіше виникає явище граматичної інтерференції, що зумовлене, 

наприклад, відсутністю в туркменській мові категорії роду. У зв’язку з цим 

можуть бути наступні помилки на узгодження в роді: у мене є старший 

сестра; у Туркменістані в мене є гарний машина; завтра буде класний вечірка 
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у гуртожитку. Крім того, під час навчання туркменських студентів утворення 

й правопису українських прикметників, зокрема у процесі  пояснення 

узгодження прикметників з іменниками, слід пам’ятати і враховувати 

особливості туркменської граматики, бо, наприклад, у туркменській мові 

прикметники не мають закінчень.  

Суттєво ускладнюють процес засвоєння української мови іноземними 

студентами неврахування семантичних відтінків слова відповідно до 

конкретного контексту, багатозначність лексичних одиниць, недостатня 

сформованість навичок стильового розрізнення тексту та ін. 

Причини відхилення від норм в українській мові іноземних студентів 

можна пояснити тим, що вони, користуючись другою мовою, постійно 

примушують себе відходити від звичних норм рідної мови, які настільки є  

стійкими в їхній свідомості, що, будуючи речення українською, вони 

намагаються вирівняти відмінності між українською та рідною мовами. Норми 

рідної мовної системи постійно перемагають, про що свідчить багато помилок 

у мові, яку вони вивчають.  

Щоб подолати інтерференцію рідної мови, правильно прийняти й 

відтворити явища іноземної мови, студент-іноземець повинен усвідомити 

міжмовні розходження, подолати свої попередні мовні уявлення та мовленнєві 

навички. Цьому повинен сприяти викладач, озброєний відповідною 

методикою. Для подолання інтерференційних помилок пропонуємо наступні 

загальнодидактичні методи:  пояснення граматичного матеріалу, організація та 

контроль його засвоєння. Серед спеціальних  дидактичних методів можна 

виділити наступні: система вправ на визначення роду, відмінка іменників, 

узгодження прикметників з іменниками та ін. Вважаємо за доцільне подавати  

завдання у вигляді цікавих та пізнавальних текстів, де треба буде розкрити 

дужки, вибравши чи поставивши слова у правильній формі. Вправи на 

переклад текстів дають велику користь студентам-іноземцям, адже 

попереджають інтерференцію на різних мовних рівнях. Відтак спочатку 
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іноземним студентам потрібно пояснити усі теоретичні правила використання 

граматичних категорій, потім закріпити ці правила, виконуючи суто граматичні 

вправи, а наступним етапом має бути виконання завдань порівняльного та 

зіставного характеру. Слід зазначити, що у процесі складання вправ дуже 

важливо враховувати особливості рідної мови студентів-іноземців. 

Отже, врахування інтерференції у процесі навчання української мови як 

іноземної дозволяє попередити помилки, зменшити їх кількість і тим самим 

полегшити процес навчання. Дослідження процесів інтерференції під час 

вивчення нерідної мови сприятиме оптимізації навчання та глибшому 

зрозумінню механізму запобігання негативного мовного впливу у процесі 

засвоєння українського усного мовлення студентами-іноземцями. Правильна 

організація роботи над особливостями мови і своєчасна класифікація мовних 

порушень сприяє ефективній роботі над помилками, уможливлює їх зменшення 

або усунення на різних мовних рівнях у всіх видах мовленнєвої діяльності.  
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e-mail: irinakurlovich@mail.ru 

 

При обучении русскому языку как иностранному преподаватели на 

занятиях нередко используют деловые игры. Деловая игра является одним из 

важных способов интенсификации учебного процесса. Учебная деловая игра 

представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты 

профессиональной деятельности обучаемых и обеспечивающие условия 

комплексного использования имеющихся у студентов знаний по РКИ. В основе 

учебной деловой игры лежат обще игровые элементы: наличие ролей; 

ситуаций, в которых происходит реализация ролей; действия, которыми 

реализуется роль; различные игровые предметы. Однако, в отличие от других 

игр обучающего характера, деловая игра обладает индивидуальными чертами, 

без которых игра не может считаться деловой. 

1. Моделирование профессиональной деятельности. 

Действие в деловой игре проходит в одной из сфер профессиональной 

деятельности студентов. В связи с этим моделирование в деловой игре условий 

профессиональной деятельности обучаемых является обязательным.  

2. Поэтапное развитие деловой игры. 

Действие в деловой игре развивается поэтапно, причём этапы игры 

взаимосвязаны. Выполнение заданий предшествующего этапа влияет на ход 

последующего. Поэтапность развития действия позволяет преподавателю 

контролировать каждый этап, вносить коррективы и исправлять ошибки в речи 

студентов. Контроль речевого поведения участников игры способствует 

усвоению ими правильных языковых моделей русского языка для каждой 

конкретной ситуации профессионального характера, развивает навыки 

самоконтроля.  

3. Конфликтные ситуации в деловой игре. 
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Обязательным для деловых игр является наличие «конфликтных 

ситуаций», которые присущи самой деловой игре. Конфликты представлены в 

форме споров и дискуссий профессионального характера, возникающих при 

решении различных проблемных задач. Конфликтные ситуации могут изменять 

ход игры, вносить в неё элементы неожиданности, побуждающие участников 

решать новые, непредвиденные профессиональные задачи, изменять речевое 

поведение, а возможно, и тактику профессионального и речевого общения.  

4. Взаимодействие студентов в деловой игре. 

Участники деловой игры являются исполнителями ролей, с помощью 

которых имитируются условия их профессиональной деятельности и сама 

деятельность. В начале организации и проведения деловой игры преподаватель 

распределяет роли по своему усмотрению, учитывая уровень подготовки и 

личностные качества студентов. Однако в дальнейшем преподаватель должен 

прислушиваться к мнению участников игры, так как в игре часто проявляются 

совершенно неожиданные качества человека.  

5. Воссоздание условной модели производства. 

Воссоздавая в деловой игре реальную обстановку профессиональной 

деятельности, не следует перегружать её излишними, максимально 

приближающими к действительности, но второстепенными подробностями, 

которые не окажут существенного влияния на ход игры. Все игровые предметы 

(реквизит) должны быть определены заранее и распределены среди участников. 

6. Контроль игрового времени. 

Регламентация этапов и времени выполнения игровых заданий – 

обязательное условие деловой игры, дисциплинирующее участников, 

заставляющее их решать задачи профессионального характера в сжатые сроки. 

Ограничение времени для этапов игры стимулирует мышление её участников, 

быстроту их реакции, игровые и главным образом речевые действия на русском 

языке, направленные на решение игровых задач и выполнение заданий в рамках 

конкретной игровой ситуации. 
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7. Оценка хода и результатов деловой игры. 

В условиях преподавания РКИ важна продуманная, учитывающая 

личностные особенности студентов система оценок и поощрений. Для 

студентов-иностранцев целесообразно продумать вопрос об индивидуальных и 

коллективных наградах шутливого характера. 

8. Элементы соревнования. 

Соревнование стимулирует ход и развитие деловой игры. Желание 

проявить себя в игре с лучшей стороны мобилизует знания студентов, 

обостряет их внимание, создаёт мотивацию для общения на русском языке. 

9. Правила игры. 

Преподаватель должен разрабатывать правила для каждой игры. 

Необходимо определять количество этапов игры, время для каждого этапа, 

права и обязанности участников, нормы их поведения и др. В зависимости от 

учебных целей деловой игры её особенности могут быть реализованы в 

большей или меньшей степени, но их совокупность в любой игре 

представляется обязательной. 

Деловая игра  метод обучения и воспитания будущего специалиста и 

личности. Она позволяет студентам раскрыть себя, испытать на 

профессиональную пригодность, упражняться в профессиональной 

компетенции. Деловые игры помогают сделать занятия более интересными и 

увлекательными. Использование деловых игр в учебном процессе стимулирует 

речевое общение, способствует формированию мотивации и интереса к 

изучению иностранного языка. 

Литература: 
1. Вишнякова Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как 
иностранного. – М., 1987. – 109 с. 
2. Иваненко, Г.Л. Деловая игра как форма обучения студентов экономического профиля в 
контексте профессиональной деятельности / Г.Л. Иваненко // Инновационные технологии 
обучения в системе подготовки специалистов экономического профиля: тезисы докладов 
научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава, Минск, 3 
апреля 2002 г. / М-во образования Республики Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: 
А. В. Бондарь и др.]. – Минск : БГЭУ, 2002. – С. 74–76. 
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Особливості роботи зі студентами-іноземцями  
на початкового етапі навчання української мови 

Ланова І.В. 
Криворізький національний університет 

м. Кривий Ріг, Україна 
lanovaya@ukr.net 

 

Поняття початкового етапу пов’язується з певним колом завдань, із 

необхідним і достатнім мінімумом навчального матеріалу, із певним рівнем 

сформованості вмінь і навичок за всіма видами мовленнєвої діяльності, а також 

із використанням певних прийомів і засобів навчання. Цілі початкового етапу 

навчання повинні відповідати кінцевим цілям навчання. Так, якщо кінцева мета 

всього процесу навчання – вільне володіння українською мовою, то завдання 

початкового етапу – сформувати на елементарному рівні навички слухання, 

говоріння, читання та письма на базі нейтрального стилю мовлення, тобто 

забезпечити студентам можливість спілкування в певній формі та в 

обмеженому колі ситуацій. 

Під змістом навчання зазвичай розуміють обсяг і характер мовного 

матеріалу, який підлягає вивченню. Вимоги до студентів на початковому етапі 

вивчення української мови можна сформулювати так: 

1) при читанні студент повинен розуміти без словника нескладні 

тексти, що включають вивчений матеріал та не більше 3-4% нових слів, які 

можна легко зрозуміти за контекстом або на основі словотворчого аналізу; 

більш складні тексти студент повинен читати з допомогою словника; 

2) при слуханні студент повинен розуміти на слух окремі репліки й 

мовлення, побудоване на вивченому матеріалі; 

3) у процесі говоріння студент повинен уміти відповідати на питання 

й задавати питання сам, вести бесіду та робити короткі повідомлення (7-8 

речень) у межах вивчених тем-ситуацій; 

4) студент повинен правильно писати українські букви, уміти 

правильно записати окремі слова та речення, побудовані з відомих йому слів, 

mailto:lanovaya@ukr.net
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уміти коротко записувати почуте або прочитане та складати план прочитаного 

тексту. 

Мовленнєва діяльність – це синтетичне ціле, у якому одночасно 

реалізуються всі аспекти мови: фонетика, лексика, морфологія, синтаксис. Тому 

обсяг мовного матеріалу на початковому етапі включає фонетичний, 

лексичний, граматичний мінімуми. 

У рамках фонетичного мінімуму розглядаються особливості артикуляції 

українських голосних та окремих груп приголосних, особливості вимови 

голосних у слові під наголосом та в ненаголошеному положенні, п’ять 

основних типів інтонаційних конструкцій (ІК) у їх нейтральних реалізаціях. 

Робота над фонетикою та інтонацією необхідна, так як створює міцну 

базу правильної вимови та полегшує процес комунікації. 

При відбиранні лексичного та граматичного мінімуму враховуються цілі 

навчання, ступінь підготовленості й вік студентів, а також особливості їх рідної 

мови у співставленні з українською, частотність, продуктивність і стилістичне 

маркування явища, відбираються мовленнєві одиниці, необхідні для активного 

мовленнєвого спілкування в певній сфері. 

Для того щоб студенти вже на початковому етапі активно оволодівали 

українською мовою, лексичний і граматичний матеріал повинен подаватися 

невеликими дозами або своєрідними концентрами, об’єднаними в загальний 

мінімум. 

Отже, початковий етап, з одного боку, характеризується певною 

завершеністю, а з іншого – відкритістю, тобто здатністю до розвитку, що 

визначає певну наступність прийомів і методів роботи на подальших етапах 

відносно початкового. 
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Категорія роду іменників в українській та російській мовах. 
Компаративний аспект 

Малихіна Ю.О. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

м. Харків, Україна 
e-mail: yukhno_yu@ukr.net 

 

В умовах білінгвізму на території Східної України, де навчання 

проводиться як російською так і українською мовами, знання обох мов для 

іноземних студентів необхідне. Українська мова в Україні – це мова надання 

послуг населенню, мова науки, освіти, реклами, мова засобів масової 

інформації, в той час як російська мова в багатьох регіонах України 

залишається мовою повсякденного спілкування. А комунікативна мета, як 

відомо, визнана провідною у навчанні студентів-іноземців нерідної мови. Адже 

обмежений словниковий склад – справжня перешкода не тільки на шляху до 

вивчення іноземної мови в цілому, а й для повсякденного спілкування за 

межами аудиторії зокрема. Тому особливу актуальність становлять питання 

порівняльного вивчення цих близькоспоріднених мов. Адже велика близькість 

лексичного і фразеологічного складів, граматичної будови і фонетичної 

системи російської та української мов обумовлена спільністю походження обох 

братніх мов і процесами їх постійної творчої взаємодії і взаємозбагачення. 

При вивченні української мови іноземцям, які вже досягли базового рівня 

володіння російською мовою, необхідно звернути увагу на елементи розбіжні, 

специфічні з метою попередження їх заміни звичними явищами російської 

мови. 

Метою нашої статті є визначення особливостей вираження категорії роду 

в українській і російській мовах. 

Граматична категорія роду є однією з основних морфологічних ознак 

іменника, які відрізняють його від інших частин мови. Вона відіграє вагому 

роль у словозмінні, словотворі та синтаксичному узгодженні членів речення. 

Особливості граматичної категорії роду, засоби її вираження визначали 

такі науковці: Н.І. Тоцька, І.В. Вихованець, М.А. Жовтобрюх, В.О. Горпинич та 

mailto:yukhno_yu@ukr.net
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інші. Явище мовної розбіжності в українській і російській мовах досліджували 

вчені Н.Г. Озерова, Г.Д. Басов, А.В. Качура. Складність полягає в тому, що 

граматична категорія роду специфічно виражається в обох мовах.  

Рід – це граматична категорія іменника, яка виражається в трьох 

граматичних значеннях: чоловічого, жіночого і середнього роду. Наприклад, 

Віктор, музей, університет, підручник – чоловічого роду; Оксана, мати, пісня, 

аудиторія – жіночого роду; слово, вікно, завдання – середнього. Значення роду 

необхідне іменнику для правильного його граматичного зв’язку з 

прикметниками (рідне місто, рідна країна), займенниками (наш викладач, наша 

аудиторія) і дієсловами (Антон запитав, Ольга запитала).  

Іменники множини, як в українській, так і в російській мовах, не мають 

ознаки роду (окуляри / очки, канікули / каникулы, гроші / деньги), оскільки рід 

встановлюється за формою однини. Рід іменника можна визначити, 

співвідносячи його із займенниками (він / он, вона / она, воно / оно; цей / этот, 

ця / эта, це / это). Значення роду має й формальне вираження:  

а) у закінченнях самого іменника (університет / университет, вода / 

вода, вікно / окно);  

б) у закінченнях прикметника (новий підручник / новый учебник, нове 

завдання / новое задание);  

в) у закінченнях дієслова в минулому часі (читав / читал, читала / 

читала);  

г) у суфіксах (студентка / студентка, українець / украинец). 

Суфікси і закінчення (тобто словотворчий засіб вираження категорії роду 

іменників) дають багатий матеріал для порівняння особливостей в українській і 

російській мовах, тому що синтаксичний засіб у цих мовах не відрізняється за 

своєю методою. Наприклад: товариш – товарищ, читач – читатель, носій – 

носитель, словник – словарь. 

Перша й найголовніша відмінність вираження категорії роду в 

українській мові, порівняно з російською, закладена вже самими фонетично-
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орфоепічними нормами українського мовлення, які мають великий вплив на всі 

засоби вираження родових ознак. 

Другою специфічною відмінністю є те, що деякі слова, що мають ті ж 

родові ознаки, лексико-семантичні значення зовні оформлені по-іншому: 

школяр – школьник, лічильник  счётчик, друкар  печатник, одержувач  

получатель, рятівник  спасатель. 

Існує досить велика група слів, яка виражає одні й ті ж поняття, але, у 

порівнянні з російською, має, зовсім інший зовнішній вигляд і належить до 

іншого роду: гуртожиток – общежитие, майдан – площадь, двері – дверь, 

зір – зрение, відпустка – отпуск, крейда – мел, рослина – растение, пошана – 

уважение, вдача – характер, мова – язык, збірка – сборник. 

Деякі іменники (переважно на позначення істот) можуть мати значення 

спільного роду. Наприклад, чоловічого і жіночого (він / вона): писака – писака, 

задавака – задавака, зазнайка. 

Українські слова на позначення посади, професії, звання, рангу 

розмежовують по статі за допомогою суфіксації – додавання суфікса -к, 

наприклад: авторка – автор, композиторка – композитор, лікарка – лікар [4, с. 

11]. Однак, як зазначає М. Сулима, «значення чоловічих назв – ширше, а жіночі 

назви – індивідуалізовані, обмежені на змісті» [4, с. 8]. 

 Показовим також є використання зменьшувально-пестливих суфіксів, на 

які так багата українська мова. Вони якісно змінюють родове закінчення: 

синонько – сыночек, сыночка, татонько – папочка, свекровонько – 

свекровушка. 

Деякі слова, що виражають одні і ті ж смислові значення, мають, при 

зовнішній схожості, зовсім інші родові значення: головний біль – головная боль, 

читальна зала – читальный зал. Інші формально змінили рід: посуд – посуда, 

пара – пар, зала – зал, оаза – оазис, теза – тезис. 
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З'явилися й слова, які повертають собі первинний український вид. З 

огляду на повернення до українських відповідностей, вони були замінені: 

автомобіль – автівка, аеродром – летовище; басейн – сточище і т.д.. 

Таким чином, ми можемо зробити наступні висновки: 

- при вираженні категорії роду в українській як і в російській мові 

використовуються ті ж засоби: морфологічний (система закінчень), 

словотвірний (суфікс разом з закінченням або без нього надають іменникові 

значення певного роду), синтаксичний (узгодження в тексті іменника з родом 

певного допоміжного слова), лексичний (реалізується лише в іменниках на 

позначення істоти  із значенням назв осіб, тварин); 

- деякий мелодико-фонетичний склад української мови, відмінний від 

російської, має свої вимоги до словотворення, тому в умовах двомовності 

виникає безліч помилок у правописі та вимові слів; 

- правильне визначення роду іменника має велике значення при його 

вживанні й написанні, це повинно бути закріплено нормативно як і норми його 

зміни за відмінками, тому що відсутність таких норм надає право різним 

довідникам надавати спірну інформацію; 

- повернення в мову старих українських слів (назв предметів) іноді 

призводить до того, що іменник переходить  до іншого роду (без зміни слова на 

інше, чи зі зміною), що потребує уваги до зміни флексій і узгоджувальних 

зв’язків у реченнях. 

Таким чином, ми розглянули особливості вираження категорії роду 

іменників в українській та російській мовах. Відзначимо, що, враховуючи факт 

білінгвізму в Україні, важливо звертати увагу на відмінності в обох мовах з 

метою збереження їх чистоти. 

Література: 
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І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська; [За ред. І. Р. Вихованця]. К.: Унів. вид-во «Пульсари», 
2004. 400 с. 
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Среди иностранных студентов, которые обучаются в Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии, большую часть составляют 

студенты из Туркменистана. В процессе изучения русского языка туркмены, 

как и многие другие иностранцы, сталкиваются с разного рода проблемами: и 

социально-психологическими, и лингвистическими.  

Общеизвестно, что процесс изучения русского языка как иностранного 

начинается с овладения его артикуляционной базой, с постановки 

произношения. Основная трудность при обучении иноязычному произношению 

состоит в том, что студенты воспринимают звучание чужой речи сквозь призму 

фонетической системы родного языка. Таким образом, обладая устойчивыми 

навыками слушания и произнесения звуков родного языка, они подгоняют под 

эти шаблоны свое восприятие и воспроизведение непривычных звуков чужой 

речи.  

Поскольку фонетические системы русского и туркменского языков 

значительно различаются, то туркменские студенты не могут правильно 

воспринимать слова на слух, правильно их произносить и, соответственно, 

правильно писать. Как следствие – ошибки в устной и письменной речи 

обучающихся.  
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Наиболее распространёнными среди туркмен являются ошибки, 

возникающие по причине неразличения твёрдых и мягких согласных звуков. 

Это происходит потому, что в туркменском языке показатель твёрдости-

мягкости согласных не является фонологически значимым признаком, а в 

русском языке, наоборот, от этого признака во многих случаях зависит 

значение слова (например, прямой угол – древесный уголь). Мягкий знак, 

который в русском языке указывает на мягкость предыдущего согласного, а 

также выполняет роль разделительного знака, в туркменском языке просто 

отсутствует. Сравните: русск. тетрадь – туркм. depder, русск. кровать – 

туркм. krowad, русск. кровь – туркм. gan и т. д. Поэтому без специальной 

подготовки в течение длительного периода студенты не могут различать на 

слух русские твёрдые и мягкие согласные звуки. Они стремятся поставить 

мягкий знак везде (в конце слов, оканчивающихся согласным звуком; между 

согласными) либо вообще про него забывают. Мы можем встретить такое 

написание слов: врачь, ден, пришёль, смотриш, тарелька, вилька и другие. В 

результате возникает следующая ситуация: студент, довольно легко 

общающийся в быту, при попытке создать письменный научный текст 

допускает огромное количество ошибок на различных уровнях текста, что 

приводит к неудовлетворительному результату. 

Следовательно, уже на начальной стадии обучения русскому языку как 

иностранному нужно проводить работу по предупреждению влияния родного 

языка на процесс овладения русскими звуками. Обучение целесообразно 

начинать с чтения не слов, а слогов, чтобы не отвлекать внимание студентов на 

лексическое значение слова и помочь сосредоточиться на правильном 

произношении слога. Причём работу над русскими звуками и слогами надо 

вести одновременно с выработкой навыков слухового восприятия русской речи. 

Следует отметить, что формирование артикуляционных навыков 

произнесения мягких согласных должно осуществляться одновременно с их 
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твёрдыми парами. Это способствует развитию подвижности речевого аппарата, 

а также выработке навыков слухового восприятия твёрдых и мягких согласных. 

Только выработка навыков правильного произношения русских слогов и 

слов и восприятия русской речи в целом на начальной стадии обучения 

позволяет заложить основу хорошего владения русской литературной речью и 

значительно облегчает работу по обучению грамматике. 

В процессе обучения грамматике с целью выработки навыков 

правильного написания мягкого знака можно использовать различные 

упражнения. Приведём некоторые примеры.  

а) Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление 

мягкого знака.   

1. Не надо так говорить. Ахмет говорит с братом. 2. Ему нельзя курить. 

Он много курит. 3. Здесь есть вода. Джерен мало ест. 4. Сад зелёный. Сядь со 

мной.  

б) Вместо точек вставьте, где необходимо, мягкий знак. 

1. Учит…ся – всегда пригодит…ся. 2. Максат учит…ся в нашей группе. 3. 

К занятиям нужно готовит…ся каждый день. 4. Сердар готовит…ся к 

контрольной работе.  

в) Составьте предложения со следующими парами слов. 

Стоя́т – стоя́ть, е́здит – е́здить, быт – быть, брат – брать.   

Особый интерес вызывают у студентов так называемые зарифмованные 

«запоминалки», способствующие лучшему усвоению правила. Например:  

г) Перед Е, Ё, И, Ю, Я / Я в корнях стою, друзья. / Воробьи, семья, 

жильё – / Перед Я, Ю, И, Е, Ё. / Воробьи, жильё, ручьи, / Листья, крылья, 

стулья, чьи, / Колья, перья и семья, / Вьюга, осенью, друзья. (Разделительный 

мягкий знак) 

д) Буквы «Ч» и «Н» сидят / Рядом на диваНЧике, / СоЧНики, поНЧики 

едят, / Чай налив в стакаНЧики. / Между ними мягкий знак / Втиснуться 
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пытается. / Он и этак, он и так – / Нет, не получается! / В «Ч+Н», запомни 

проЧНо, / Мягкий знак не нужен тоЧНо! (cочетания «ЧН» и «НЧ») 

Таким образом, большой проблемой для туркменских студентов является 

различение русских твёрдых и мягких согласных звуков, правописание мягкого 

знака. Только каждодневная кропотливая работа и студента, и преподавателя 

позволит добиться положительных результатов.  

Литература:  
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Вивчаючи українську мову, іноземні студенти  використовують її не 

тільки для отримання освіти, але й для спілкування у чужому для них 

культурному середовищі, у якому їм потрібно адаптуватися. Таким чином, 

перед викладачем гостро стоїть питання про формування у студентів 

міжкультурної компетенції – «здатності й готовності брати участь у діалозі 

культур, тобто в умовах міжкультурного спілкування на основі принципів 

взаємоповаги, толерантності і подолання культурних бар’єрів» [1]. 

Міжкультурна компетенція – це компетенція у спілкуванні з 

представниками інших культур і національностей. 

Наявність міжкультурної компетенції дозволяє іноземним студентам, з 

одного боку, адекватно оцінювати явища й ситуації української культури, а з 

іншого – орієнтуватися в них, вибирати правильну лінію поведінки.  

Необхідно звернути увагу на те, що, навіть вивчивши іншу мову, 

іноземець не повністю оволодіває міжкультурною компетенцією, тому що 

знання мови не гарантує розуміння вчинків, мотивів, реакцій представників 
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іншої культури. Для цього необхідно мати уявлення про цінності української 

культури, про національний характер українців. 

Важлива особливість газетно-публіцистичного мовлення – 

комунікативність, загальна доступність, зрозумілість, точність.  

У газетно-публіцистичному стилі автор завжди висловлює думку певної 

соціальної групи людей, також він може повідомити і своє ставлення до 

поданої інформації. 

Газетні або журнальні статті – це те, що найбільш повно відображає 

повсякденне життя українців, їх поведінку, культуру спілкування. 

Таким чином, у процесі роботи з газетними та журнальними статтями 

(текстами) іноземні учні занурюються в україномовну культуру, починають 

розуміти і сприймати ментальність українців. 

Вважаємо, що газетний або журнальний текст більше, ніж будь-який 

інший текст, орієнтований на читача, враховує його інтереси і смаки, 

інформаційні запити в рамках сформованих уявлень про світ. Текст, який 

викладач пропонує учням для читання на уроці, повинен сприйматися легко й 

швидко. Загальна зрозумілість і загальна доступність мовних засобів, які наявні 

у тексті, повинна бути головним орієнтиром для викладача під час підбору 

текстів. 

Жорстка прагматична установка газети на загальну доступність тексту 

відрізняє масову комунікацію від інших функціональних стилей. «Газета – 

складна другорядна динамічна семіотична система. Системність газетного 

видання зумовлена тим, що вона відображає картину світу, допомагає зрозуміти 

ментальний простір. Газетна система функціонально орієнтована на реципієнта, 

вона формує механізм, який полегшує сприйняття різноманітної інформації» [2; 

16].  

Використання текстів періодичних видань на уроках української мови як 

іноземної сприяє формуванню у студентів уявлень про сучасну культуру і 

традиції українців. 
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In the time of globalization, higher education in Ukraine is aimed at inter 

nationalization, in particular, the development strategy of Higher Educational 

Establishments involve the cooperation with consular institutions of foreign countries 

to attract foreign students and new partners for international educational and 

scientific projects. [2]. Domestic universities offer educational services on the 

international market, which contributes to the growth of the number of foreign 

students in higher education institutions of Ukraine. Accordingly, the problem of 

teaching Ukrainian as a foreign language becomes urgent, which requires scientific 

study, research and search for new solutions. Grammar study plays an important role 

in the process of learning a foreign language. The traditional foreign language lesson 

is often based on the fact that grammatical competencies, as well as the ability to 

speak grammatically correctly, can be acquired by studying the grammatical rules 

and norms of their application. However, this hypothesis is not supported in 

psycholinguistic research, rather the opposite  knowledge of grammar as a 

qualitatively different type of knowledge can not be identified with the ability to 

communicate grammatically correctly [5, p. 39]. There is no doubt that learning 

grammar rules is always an individual process. Assimilation of grammar involves 

grammatically correct command of both oral and written speech. Formerly, quite 

traditional methods have been used to explain grammatical material: audiolingual, 
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translation method, and others. In modern domestic and foreign researches [1; 3; 4; 5] 

the communicative method has been recommended to use in the process of learning a 

foreign language. The communicative method states that language learning is a 

model of the natural process of communication in this language. In this case, 

communicativeness is considered not as a methodological principle, but as a 

methodological principle, which determines, on the one hand, the methodological 

principles of teaching, and on the other  the choice of general scientific methods of 

cognition used to build the learning process. In the framework of the communicative 

method of learning, communicativeness ceases to be just a declaration, but becomes 

an explanatory principle of building the learning process [1, p. 17]. The German 

Methodist E. Chirner called the use of communicative situations in the process of 

communication as an important link on the path to grammatically correct speech. 

However, his followers are convinced that grammar should be taught 

communicatively, i.e. to learn to hear grammatical elements and communicate on the 

basis of grammatically correct sentences. The main thing here is to teach not so much 

grammar as grammatically correct speech. From the point of view of the 

communicative method, grammar should be understood not as a system of forms and 

rules, but as a system of actions that a person makes and uses in the process of 

communication. 

Hence the goal of learning a foreign language grammar by communicative 

method: 

a) to form the communicative competence of students, ie to develop their 

ability to act in different life and professional situations; 

b) to stimulate the development of all four types of speech activity: listening, 

speaking, reading and writing [5].  

The practice of teaching Ukrainian as a foreign language in Higher Educational 

Establishment shows that the use of a large number of creative tasks contributes to 

the effective mastering of grammar rules, as it motivates students to work 

independently. However, the main problem in explaining grammatical material is the 
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difference between knowledge of grammar and its application in practice. The 

explanation of grammatical material can be combined with the following creative 

tasks in the classroom: role-playing games, dramatization of educational material, 

creative approach to literary texts, description of pictures, organization of discussions 

and communicative situations. Communicative exercises promote the formation of 

students' skills that will allow them to participate in professional speech 

communication [3]. Thus, in the process of learning the grammar of the Ukrainian 

language as a foreign language, it is necessary to take into account the connection of 

grammatical material with the context of the communicative situation, which dictates 

the necessary criteria in teaching grammar for its practical use in speech. 
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At the core of the education contemporary paradigm lie such notions as 

personality-centered education, learning activity individualization and differentiation, 

formation of the acquiring of knowledge motivation, students’ self-development etc. 

These conceptual ideas of education realize successfully in the modern 

informational and educational environment that provide teaching and learning 

process organization by means of information and communications technologies both 

in presence and in the remote mode. 

In this respect the development of remote courses is of great current interest, 

because the remote learning of the Russian and Ukrainian languages possesses such 

features: 

1. Flexibility. The students that are studying in the system of such remote 

education work when it is comfortable for them, where it is comfortable for them, use 

the comfortable speed, and they can study as much as each of them needs personally 

to master Russian or Ukrainian. The training platform ‘Moodle’ meets requirements 

of the contemporary learning process due to its flexible possibilities. 

2. Communicativeness. The remote training of Russian as a foreign 

language is a form of training where the cooperation of the teacher and students, as 

well as the cooperation between students helps to develop a communicative 

competence of the students outside the language environment. 

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:  
ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, АЛГОРИТМИ  

Й ПРИЙОМИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
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3. The multimedia training material allows creating more favorable 

conditions to improve intercultural competence of the students and to improve the 

quality of different types of speech activity, particularly reading and listening. 

4. Forum and Chat. They give a possibility to the students to form speech 

skills and experience, necessary for writing and oral communication. 

5. A specific quality control of training. Such distantly organized control 

forms as tests and examinations are used. The results analysis of students’ 

performance permits to estimate the student effort and student’s work results, as well 

as difficulties he meets during the assimilation of the language material and during 

the master of speech skills, to analyze his mistakes and results. The teacher can 

always remake the training material and improve the course content if needed. 

The remote course satisfies the requirements of the modern life due to its 

advantages such as efficacy, flexibility, modularity and parallelism. 

At the moment the higher education institutions of Ukraine elaborate and 

introduce actively different remote courses. In our opinion the usage of remote course 

at the initial stage of foreign language learning can help considerably to a teacher as 

well as to a student. It is common knowledge that at the present moment the students 

who come to the preparative course to Ukrainian higher education institutions have a 

weak or unsufficient level of basic education, belong to different language groups of 

African and Asian countries and don’t speak usually intermediary language. 

Moreover, a serious problem for students in achieving good results in the first 

months of studying consists in the considerably out-stretched in time arrival and in 

the instable quantitative state of the group. 

During the studies at the preparatory faculty, every foreign student should pass 

all the stages of communicative and professional formation of competence, within a 

short period of time, using the language of the country where he will continue further 

studies.  

In our judgment, in order to get the most proficient result in the achievement of 

professional competence in the non-native language we find reasonable to use a 
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mixed learning model which understands the use of remote course as well as 

traditional classroom studies. The incontrovertible advantage of the remote course is 

that the student is not limited by time frames and can choose by himself the most 

comfortable speed to the apprehension, for sure. 

The students that understand hardly foreign languages have the possibility to 

check and listen to the explanation of the new grammar material once again, to 

pronounce it without the fear to make a mistake and to complete training exercises 

necessary amount of times. 

On other hand the remote course can help the talented students that learn easily 

the language material. This unsupervised activity with the remote course, fulfilling 

creative engagements, participating in the discussion of different subjects on the 

forum conduce the increase of educational motivation of such students and gives the 

opportunity to receive some new information. 

Our department made a remote course, timed for 5 weeks, that is called “The 

Russian language for foreign students. Introduction of phonetics” for the foreign 

students of the initial stage of learning. The process of phonetics learning of Russian 

as a foreign language can become drastically more effective, if it is built using a 

combination of traditional printed learning methods and modern informational 

technologies in the learning process. 

The introduction of phonetics includes 5 basic subjects: 

1. Introduction of Russian phones. 

2. Noun. Gender. Personal pronouns. Possessive pronouns.  

3. Noun. Number. Possessive pronouns. 

4. Verb. Present tense. 1 and 2 conjugations. Adjective. Gender. Number. 

5. Accusative case of objective complement. Question WHAT? Final test. 

Every theme includes: 

 Audio presentation “Listen, repeat” which helps to develop and improve 

the phonic, auditive and motor memory; 

 Grammar tables which help to revise and solidify grammar knowledge; 
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 Training work (training grammar exercises, educational texts with a 

complex of tasks to them, exercises on the text comprehension and on control of 

vocabulary learnt). In order to make these grammar exercises the remote course 

authors used a program shell “Hot Potatoes”, because this product enables work with 

Cyrillic and other unconventional alphabets (Chinese, Arabic and other ones); 

 Control work (test on understanding of material learnt). 

The work with crosswords and cartoon films helps to study a range of subjects. 

Also, the teachers of our department have already developed a basic remote 

course which includes 10 subjects. Apart the materials used in the introduction of 

phonetics (Audio presentation “Listen, repeat”, grammar tables, training work, 

control work) the new tasks that allow to students to start a new level of 

communication and the new educational tables which help the students to understand 

the meaning of every case appear. Viewing of selected parts of an unadapted cartoon 

with tasks “before viewing” and “after viewing” for every part is suggested. In 

comparison with other education media the cartoons have a special advantage which 

is agility. It is important that the students hear Russian speech in natural situations. 

After viewing a small part of the unadapted cartoon the student has the 

opportunity to discuss a material seen with friends on the forum. One can also discuss 

this cartoon theme or content, prepared by a teacher or other problems with the 

teacher or other students. 

We believe it possible to use computer technologies also when the students 

study the scientific prose style. Thus, the teachers of philology department of the 

preparatory faculty for the foreign students have created several remote courses for 

the foreign students at the initial stage. The targets of these courses are: 

 The students should know how to read and understand texts of their 

profession; 

• To master the skills of work with books, terminological vocabulary; 

• To know how to make class notes, to make statements logically and 

consistently; 
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• To understand, recognize and correctly use scientific constructions; 

• To know how to compose question and denominative plan to the text 

read. 

In our opinion, the implementation of these courses in the process of studying 

can help greatly to organize learning of the foreign students at the initial stage of 

education in our Ukrainian high educational establishments, as well as to increase 

drastically the intensity and efficacy of learning.  

It should be pointed out that foreign students of our faculty can use a 

multimedia remote course “Russian for foreign students” to solidify the knowledge 

obtained at the lessons from the first week of their studies. 

Thus, the remote courses prepared by the philology department teachers give 

the possibility to individualize educational process, to adapt educational material 

according to the students’ needs, and favor the formation of a virtual educational 

ambience. 
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 Незважаючи на те, що підготовка іноземних фахівців проводиться в 

нашій країні вже багато років і ЗВО України накопичено великий позитивний 

досвід у цій сфері, як і раніше зберігається незадоволеність, пов'язана з якістю 

навчання студентів-іноземців на підготовчих факультетах, недосконалістю 

методичних матеріалів, відсутністю у необхідній кількості навчальних та 

контролюючих компʼютерних програм з української мови, низькою 

ефективністю взаємодії викладачів-предметників та викладачів мовної 

підготовки, широко декларованою, однак, не застосованою на практиці 

індивідуалізацією у навчанні. Все це змушує ще раз звернутися до актуальних 

на сьогоднішній день проблем мовної підготовки іноземних студентів. Не 

претендуючи на вичерпне висвітлення означених питань, коротко зупинимося 

на деяких різнопланових проблемах, що стосуються навчання студентів-

іноземців на початковому етапі, і запропонуємо в ряді випадків можливі шляхи 

їх вирішення.  

До сих пір немає загальновизнаної концепції сучасного навчального 

комплексу (НК) для підготовчих факультетів. Зʼявилася тенденція «чим більше 

компонентів, тим краще», що не завжди приводить до бажаного результату  

підвищити ефективність навчання. Цілком очевидно, що опанувати матеріал 

всіх складових НК за період навчання на підготовчому факультеті неможливо. 

Ця проблема ускладнюється ще й пізнім заїздом іноземних студентів і, як 

наслідок,  зменшенням реального навчального часу. Спроби у цьому випадку 

збільшити обсяг навчальних годин на тиждень або скоротити навчальні 

програми негативно позначаються на якості мовної підготовки. З метою 

оптимізації навчання за НК необхідно провести велику попередню роботу, 

mailto:lsbezk52@gmail.com
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спрямовану на створення різних тактик і стратегій навчання, відображену в 

особливих символах, що приписуються кожній порції навчального матеріалу. 

Методисти повинні рекомендувати обовʼязковий мінімум для будь-яких 

варіантів навчання та запропонувати деякі варіанти у разі змін умов навчання. 

На порядку денному в даний час постає ідея створення «профільних» 

підручників, тобто підручників, які враховують специфіку навчання одного з 

профілів навчання, прийнятих в Україні: а) інженерного; б) медико-

біологічного; в) економічного; г) гуманітарного. Змістовна сторона 

«профільних» підручників повинна бути переосмислена в залежності від 

профілю навчання, і в першу чергу зміни повинні торкнутися текстотеки 

підручника: тексти, діалоги, ситуації спілкування, програми висловлювання і 

відповідне їм лексичне наповнення повинні враховувати «профільний» фактор. 

Підкреслимо, що мова не йде про вузькоспеціальні підручники типу 

«українська мова для біологів» або про науковий стиль, представлений у 

відповідних посібниках за профілями навчання. Ми пропонуємо моделювати 

предметно-ситуативний зміст навчально-наукової та професійної сфер 

спілкування не тільки в посібниках з наукового стилю мовлення, а й у базовому 

підручнику для початкового етапу. При цьому поурочне граматичне 

наповнення базових «профільних» підручників може бути ідентичним для всіх 

профілів навчання. 

При впровадженні профільних підручників менш гостро стоїть проблема 

організації навчання наукового мовлення. Справді, при використанні на уроках 

української мови загальнонаукових, профільних і спеціальних текстів у 

викладача мовної підготовки виникає багато проблем, повʼязаних з незнанням 

понятійно-термінологічного змісту дисципліни, а значить, неможливістю 

вільно оперувати змістовною стороною обговорюваних положень. Заклики ж 

пробуджувати інтерес до мовного механізму породження наукового мовлення 

без урахування змістовної сторони породжуваного висловлювання видаються 

некоректними. Наприклад, структура математичного міркування на основі 
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докази (закону про паралельність прямих), що приводиться у посібниках з 

наукового стилю мовлення, містить наступні звʼязкові засоби: припустимо ..., 

тоді ..., у цьому випадку ..., а значить ..., таким чином та ін., без шкоди може 

бути використана у відомій задачі про вовка, козу і капусту. Можна бути 

впевненим, що в останньому випадку і викладач, і студенти з великим 

ентузіазмом візьмуть участь у обговоренні, а методичний ефект буде набагато 

вищим. 

У профільних підручниках і компʼютерному забезпеченні повинна бути 

передбачена можливість враховувати психологічний тип студента, що, без 

сумніву, більшою мірою сприяє індивідуалізації у навчанні і істотно підвищує 

ефективність навчання. 

Існують різноманітні класифікації психологічних типів. Наприклад, 

виділяють психологічні типи, повʼязані з так званими «рівнями відображення», 

які показують особливості сприйняття дійсності людиною: естетизм-артистизм, 

інтуїція, аристократизм, абстрактне мислення, соціальна орієнтація, альтруїзм. 

В ході практичної роботи було встановлено, що студенти віддають перевагу 

тим чи іншим видам навчальних матеріалів і формам аудиторної роботи в 

залежності від власного психологічного типу. Як практично можна здійснювати 

такий облік? У підручнику, по-перше, необхідно передбачити достатню 

кількість різноманітних завдань, які враховують існування різних 

психологічних типів студентів і, по-друге, повинна бути розроблена система 

спеціальних позначок (символів) на позначення різних стратегій навчання, які 

студент обирає за власним бажанням в залежності від своїх схильностей. 

Бажано провести попереднє тестування з метою виявлення психологічної 

характеристики групи. При використанні компʼютерних програм студент 

вводить відповідний його психологічному типу символ і отримує набір деяких 

стратегій, що відповідають його типу особистості. 

Введення підручників такого типу передбачає також створення 

профільних програм, в яких можна було б передбачити більш тонкі аспекти 
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майбутньої професійної підготовки іноземних студентів. Особливо це 

стосується гуманітарного профілю. Так, традиційно до цього профілю 

відносять і майбутніх художників, і музикантів, і дизайнерів, і філологів, і 

журналістів, і юристів, і філософів, і режисерів. Але ж у кожного сегмента 

цього профілю є свої специфічні вимоги до професійної компетентності. У 

звʼязку з цим бажано розробити як додаткову текстотеку, так і додаткове 

лексичне наповнення до кожної складової гуманітарного профілю. 

Відчувається потреба і в істотному поліпшенні забезпеченості 

методичними матеріалами не тільки сфери діяльності студента, а й сфери 

діяльності викладача. Це не тільки традиційно виділені: книга для переказів, 

теми для творів, збірники диктантів, наочність, а й візуально-мовленнєві 

тренажери, пакети компʼютерних програм, відеофільми, програми для роботи з 

інтерактивною дошкою та ін. 

Етап довузівської підготовки безумовно відіграє найважливішу роль у 

системі підготовки іноземних громадян, оскільки формує основу для 

подальшого навчання за обраною спеціальністю в українських ЗВО. 

Ефективність цього етапу значною мірою визначає успішність у навчанні і на 

просунутому рівні в ЗВО країни. Вирішення зазначених проблем могло б не 

тільки підвищити якість навчання студентів-іноземців, підняти на новий 

щабель освітній стандарт країни, але й певним чином могло б наблизити нас до 

створення загальної, системної, науково обґрунтованої педагогічної теорії 

навчання студентів-іноземців на етапі довузівської підготовки. Багато 

запропонованих рішень носять дискусійний характер, і можуть бути розглянуті 

інші рішення, які завжди народжуються в результаті тривалих пошуків і 

апробації різних підходів у процесі навчання студентів-іноземців.  

Література: 
1. Борисова А. О. Вивчаємо українську мову. Практичний курс для підготовчих відділень 
[Електронний ресурс]: навч. посібник / А. О. Борисова, Л. Я. Сапожнікова. Електрон. дані.  
Х. : ХДУХТ, 2019. 139с. 
2. Булаткіна Г.І., Сергієнко Т.В. Підручник з українська мова для слухачів підготовчих 
відділень медичних університетів: навч. пос. К.: Київ, 2016. 
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3. Вальченко І. В. Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних 
студентів: у 2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.  Х.: 
ХНАМГ, 2011. 386 с. 
4. Вальченко І. В. Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних 
студентів: у 2-х ч. / I. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: 
ХНАМГ, 2011. 305 с. 
5. Вінницька В., Головяшина Л., Плющ Н. Українська мова як іноземна (початковий курс): 
Підручник. К.; Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. 379 с. 
6. Лисенко Н. О., Кривко Р. М., Світлична Є. І., Цапко Т. П. Українська мова для іноземних 
студентів. Навч.пос. К.: Центр учбової літератури, 2010. 240 с. 
7. Мар’яна Буряк «Яблуко»: підручник з української мови як іноземної (базовий рівень). Вид. 
2-ге, випр. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – 268 с. 
8. Моргунова Н.С., Резван О.О. Мова для всіх. Навчальний посібник з української мови для 
іноземців /Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2017. – 200 с. 

 
 

Ефективність застосування електронного сервісу Quizlet  
під час вивчення мови іноземними студентами на початковому етапі 

Богиня Л.В. 
Українська медична стоматологічна академія 

м. Полтава, Україна 
e-mail: lvboginya@meta.ua 

 

Стрімке формування мережевої парадигми інформаційно-комунікаційних 

і цифрових технологій вимагає осучаснення навчального процесу, стимулює 

науковців до пошуку нового в теорії й практиці навчання й виховання, висуває 

додаткові вимоги до базових освітніх компетентностей. 

Навчання мови іноземних громадян на етапі підготовки до вступу у 

заклади вищої освіти не стоїть осторонь цього процесу. Аналіз теоретичних та 

методичних джерел свідчить про неабияку зацікавленість як учених-

лінгводидактів, так і викладачів-практиків окремими аспектами застосування 

електронних сервісів у освітньому процесі загалом, і вивченні мов зокрема 

(М. Жолдак, Т. Полиця,  Н. Лисенко, Т. Колупаєва, Л. Назаревич). 

Успішність вивчення мови іноземними студентами залежить не лише від 

глибокого знання предмета й педагогічної майстерності викладача, а й від 

потреб студентів, їхніх інтересів і цілей. Обов’язкова умова успішного 

вивчення мови – узгодження кінцевих цілей навчання з мотиваційно-ціннісним 

mailto:lvboginya@meta.ua
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підґрунтям навчальної діяльності студентів, їхнім стилем кодування інформації 

і звичними засобами засвоєння нових знань. 

Більшість іноземних студентів вивчають українську/російську мову перш 

за все, щоб задовольнити свої потреби у побутовому спілкуванні, тому вони 

активно й вмотивовано працюють на заняттях з мови, вивчаючи нову лексику й 

граматичні норми. Але, щоб лексеми й граматичні норми була засвоєні й стали 

фактом мовлення, студенти мають виконати багато вправ, що вимагає від них 

часу, неабияких зусиль, терпіння [1]. Підтриманню позитивної мотивації в 

такому випадку сприяє використання електронних ресурсів, зокрема онлайн-

сервісів. Ці аспекти й визначили тему нашої розвідки, метою якої стало 

дослідження ефективності застосування онлайн-сервісу Quizlet на заняттях з 

української мови.  

Дидактичні експерименти з методикою викладання української мови як 

іноземної на початковому етапі визначили доцільним застосування ігрових 

технологій навчання, які передбачають засвоєння навчального матеріалу, 

формують взаємодію викладача і студентів за допомогою гри. 

Як відомо, Quizlet – це безкоштовна онлайн-програма для генерації 

карток з використання візуальної, текстової та звукової опори. У цьому сервісі 

викладач має можливість створювати власні курси, редагувати наявні модулі 

під свої завдання. Модуль – інтерактивна група карток, які використовуються 

для всіх режимів та ігор. Quizlet має шість режимів роботи з картками, які 

дозволяють ефективно вивчати й закріплювати лексику й елементарні лексико-

граматичні конструкції.  

Наведемо приклад застосування різних режимів Quizlet на заняттях з 

наукового стилю у навчально-науковому центрі з підготовки іноземних 

громадян Української медичної стоматологічної академії. 

Вивчаючи тему «Взаємозв’язок і взаємозалежність», студенти 

знайомляться з лексико-граматичними моделями «що впливає на що», «що 

залежить від чого», «що сприяє чому», «що викликає що» тощо й читають текст 
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про травну систему людини. Передтекстові вправи спрямовані на семантизацію 

й вивчення лексики, й найкращим для досягнення цієї мети є головний режим 

Quizlet – картки – призначений для загального ознайомлення з набором лексем і 

їх вивчення. У цьому режимі є кілька функцій (гортати з першої до останньої; 

перевертати з однієї сторони – терміну – на іншу – його визначення; 

перемішувати; відкладати важкі). Крім того, у цьому ж режимі студент може 

прослухати звучання терміну.  Залежно від мети, яку ми переслідуємо, терміни 

можна подавати двома мовами, але комунікативна методика, що є 

визначальною у процесі навчання іноземців на початковому етапі, не 

передбачає застосування перекладного способу семантизації лексики. 

  

Слід зазначити, що картки можуть містити зображення, щоб візуалізувати 

вивчення, але у безкоштовній версії сервісу підібрати їх можна лише з наявного 

фотобанку (необхідні нам для цього модуля були недоступні), а фото з власної 

колекції чи з Інтернету доступні лише у платній версії.  

Усі інші режими Quizlet призначені для закріплення знань.  

Таким є режим «заучування», коли програма сама відслідковує, які 

лексеми вже добре вивчені й змушує повторювати ті картки, які даються важче. 

Коли відповідь правильна, програма відмічає слово як вивчене, й студент може 

проходити далі. 

У режимі «письмо» студент має записати термін, прочитавши визначення 

поняття, а у режимі «правопис – пишіть, що чуєте» вдало поєднані функції 

навчання аудіювання й письма. Виконання завдань у цих режимах не такі 

нудні, як просто списування у традиційній методиці навчання, й студенти 
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повторюють спроби правильно написати слово кілька разів, навіть не 

замислюючись над тим, скільки часу для цього потрібно, й не відчуваючи 

дискомфорту від виконання такого завдання. 

Режим «тест» має чотири типи завдань: запитання, що потребують 

письмової відповіді; завдання для підбору правильної відповіді; запитання з 

вибором однієї правильної відповіді; завдання з відповіддю «вірно/невірно».  

Наведемо скани фрагментів тестових завдань: перший – запис відповіді, 

другий – вибір правильної відповіді. Варто зауважити, що виконання тестового 

завдання не обмежується у часі, бо покликане не перевірити, а навчити. 

 

 

Виконання таких завдань після вивчення лексики у попередніх режимах 

сприймається студентами як гра, а не як контрольна перевірка знань. 

Ефективність виконання тестів, за нашими спостереженнями, була майже на 

40% вища у тих студентів, які застосовували Quizlet, ніж у тих, що виконували 

передтекстові завдання за традиційною методикою. 
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Найбільш ефективним, мотивуючим, є ігровий компонент сервісу – «усе 

зникає» - коли необхідно перетягнути терміни до їхніх визначень (відповіді – 

до питань). Поділ студентів групи на дві команди додає змагальний компонент 

й вирішує кілька завдань: по-перше, студенти навчаються працювати в команді, 

по-друге, швидкість пошуку правильних відповідей стимулює до активного 

запам’ятовування. Подаємо, для прикладу скан, який репрезентує фрагмент 

навчального завдання до тексту «Травна система людини» 

 

Методично вмотивованим, на нашу думку, є використання онлайн-

сервісу Quizlet саме для опрацювання лексики й текстового матеріалу.  

Цей електронний ресурс надає викладачеві можливість індивідуалізувати 

навчальний процес: студентам з низьким рівнем підготовки варто 

рекомендувати режим «картки» та «заучування», а студентам, що мають 

достатньо високий рівень мовної підготовки   гру «Врятуй Землю від 

астероїдів». Під час гри, поки летить астероїд (питання/визначення терміну) 

студент має встигнути вписати слово у відповідне поле. У цій грі студент може 

вибрати легкий, середній чи високий рівень, від якого залежатиме швидкість 

«падіння» астероїдів. Якщо студент не встигає вписати слово, або пише його з 

помилкою, гра зупиняється й на екрані студент бачить правильну відповідь, що 

дозволяє йому ще раз повторити матеріал, що вивчається. Наводячи сканований 
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фрагмент гри, принагідно нагадаємо, що цей режим Quizlet не варто 

пропонувати студентам, які ще недостатньо володіють мовою, навичками 

швидкого читання й правильного написання термінів, аби не демотивувати 

їхню навчальну діяльність. 

 

Безумовно, застосування електронних ресурсів, як і будь-яка педагогічна 

інноватика, потребує подальшого поаспектного аналізу задля вироблення 

рекомендацій щодо продуктивності й ефективності впровадження у навчальний 

процес. Проте вже сьогодні можна зробити висновок, що використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні мови іноземних громадян 

на початковому етапі є доцільним і перспективним. Наші спостереження під 

час використання онлайн-ресурсу Quizlet на заняттях з наукового стилю 

мовлення й лінгвокраїнознавчого курсу «Країнознавство» підтверджують, що 

форма організації навчального заняття з використанням електронних ресурсів 

ефективна й має потужній продуктивний потенціал, оскільки вдосконалює 

процес вивчення й закріплення умінь і навичок використання мовних засобів у 
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реальних ситуаціях навчально-наукового й побутового спілкування. Маємо 

підстави стверджувати, що використання розглянутого нами ресурсу сприяє 

ефективності навчання, урізноманітнює навчальні заняття, мотивує студентів 

до навчання, оскільки сучасне студентство активно використовує електронні 

ресурси у своєму житті.  

Подальші розвідки щодо впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес мовної підготовки іноземних громадян на етапі 

підготовки до вступу у заклади вищої освіти можуть відбуватися в напрямках 

теоретичного обґрунтування застосування  електронних ресурсів в цілому й 

детального вивчення  окремих онлайн-сервісів зокрема.  

Література: 
1. Дегтярьова К.В. Шляхи і способи посилення мотивації при вивченні української мови як 
іноезмної / К.В. Дегтярьова // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика: 
матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з  міжнарод. участю. – Полтава: УМСА, 2020. – С. 66-68.  
2. Інтерактивні технології навчання / [авт.-упор. І.І.Дівакова]. – Тернопіль: Мандрівець, 
2009. – С. 23-27. 
3. Колупаєва Т.Є. Впровадження інформаційних технологій навчання в умовах проектування 
інноваційного освітнього середовища вищого навчального закладу / Т.Є. Колупаєва // 
Інноватика у вихованні. – 2016. – Вип. 4. – С. 157-168. 
4. Назаревич Л.Т. Інноваційні підходи до вивчення української мови як іноземної за 
допомогою інтернет-технологій / Л.Т. Назаревич // Актуальні питання навчання іноземних 
студентів в Україні: матеріали IV міжнар.наук.-метод. конф. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – С. 
76-78. 

 
 

Проблемы в работе по языковой подготовке иностранных студентов  
в условиях карантинных ограничений 

Божко Н.М. 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,  

г. Харьков, Украина  
e-mail: nmb51mail@gmail.com 

 

В связи с сложной эпидемиологической ситуацией, которая сложилась 

сегодня в мире, системы образования всех государств вынуждены искать пути 

преодоления возникших проблем. Для этого повсеместно ведутся поиски новых 

методов обучения с учетом уже наработанного опыта. Особое внимание 

сегодня уделяется его дистанционной форме. Хотя технология дистанционного 

обучения насчитывает уже около 200 лет, ранее она не применялась столь 

mailto:nmb51mail@gmail.com


88 

 

активно. Именно сегодня она требует особого внимания, но для ее 

использования  в педагогических практиках требуются значительные усилия и 

материальные вложения. Организация обучения в подобном формате дает 

возможность обеспечить опосредованный характер телекоммуникационного 

общения преподавателя и студента. В современных условиях дистанционное 

обучение осуществляется с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий, которые постоянно совершенствуются, и  

изменение которых необходимо постоянно отслеживать. Еще одним важным 

моментом является учет особенностей контингента, вовлеченного в учебный 

процесс. В нашем случае речь идет о студентах-иностранцах – представителях 

иных языков, культур и национальных традиций, которые приехали в Украину 

получать высшее образование.  

Следует отметить, что опыт дистанционного образования в разных 

странах отличается длительностью использования и наработанностью форм 

обучения. С развитием и всесторонним распространением интернета в 90-х 

годах ХХ века эта форма обучения охватила практически все страны. В 

настоящее время дистанционное образование дает доступ к знаниям и 

предлагает для этого более гибкие возможности разным категориям учащихся, 

вне зависимости от пола, возраста, места нахождения или проживания.  

Проблемы дистанционного  изучения иностранного, в нашем случае 

русского и украинского языков уже достаточно длительное время находятся в 

центре внимания многих ученых. Так, например, проблемами решения 

теоретических и практических задач в использовании компьютерных 

технологий в образовании, что сегодня является одним из основных 

направлений, в разное время занимались Е.Г. Азимов, А.Н. Богомолов, 

В.П. Беспалько, Е.Н. Билык, Ю.С. Брановский, М.Ю. Бухаркина, 

Б.С. Гершунский, Е.С. Полат, П.В. Стефаненко, И.Н. Кушнир, Е.С. Валит и 

многие другие. Такого рода исследования сегодня весьма актуальны для всех 

стран мира. 
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Основными моделями дистанционного обучения  являются: 1) интеграция 

очного и дистанционного обучения; 2)  сетевое обучение (автономный курс 

дистанционного  обучения или виртуальная школа, кафедра или университет); 

3) сетевое обучение и кейс-технологии; 4) видеоконференции, интерактивное 

телевидение.  Среди основных форм организации учебного процесса при 

дистанционном обучении выделяют: а) лекции и консультации; б) семинары; в) 

семинары-видеоконференции (вебинары); г) лабораторно-практические 

занятия, которые проходят в виде совместных или индивидуальных работ; д) 

тесты, которые проводятся в качестве контрольных работ в режиме реального 

времени. 

Хотя проведенные исследования предоставляют достаточно широкий, 

научно обоснованный материал, они не решают всех проблем, с которыми 

сталкиваются преподаватели-практики в работе в период карантина. Весьма 

важным моментом является этническая принадлежность учащихся и их 

психологическая готовность к обучению без присутствия преподавателя. Имеет 

значение, что речь идет о языковой подготовке, которая осуществляется в 

новой языковой среде при существенном ограничении перемещений и 

реальных контактов. Хотя для современных студентов общение  с помощью 

телефона или компьютера является привычным, учебный контакт имеет 

значительно  лучший результат, если проходит при непосредственном участии 

преподавателя в условиях учебной аудитории в окружении  привычных 

материальных объектов, которые он привык  видеть рядом (доска, парты, 

журнал учета и т.д.), а потом подкрепляется на практике  в реальном общении. 

Отсутствие обратной связи через личный контакт с преподавателем в учебной 

аудитории и стандартного материально-предметного окружения может вызвать 

проблемы с самооценкой  и уверенностью в собственных возможностях. 

Присутствие рядом с ними представителей собственной этнической группы 

также добавляет уверенности в собственных силах в общении на новом языке. 
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В 2019-2020 учебном году в учебных заведениях Украины обучались 

около 70 тысяч студентов-иностранцев. Около 70% из них составляли 

представители Индии, Марокко, Азербайджана, Туркменистана, Нигерии, 

Израиля и Узбекистана. Большая часть из них являлась носителями восточных 

культур. При этом следует учитывать, что  если учебная группа имеет более 

или менее однородный, относительно национальной принадлежности  характер, 

контакты между ее представителями осуществляются достаточно легко. Так, 

студенты из Индии без особых проблем  передают  один другому нужную 

информацию, активно помогают выполнять учебные задания, а иногда  и 

просто делают это за слабых относительно языковой подготовки студентов с 

целью обеспечить им более высокий балл. Интересным является  и тот факт, 

что в значительной части таких групп старостами являются девушки, которые  

привычно, в соответствии с национальной традицией, заботятся о мужской 

половине данного этнического сообщества.  Дистанционная работа с такими 

группами, как правило, не вызывает значительных проблем. Это объясняется 

уже имеющимся национальным опытом подобной работы в Индии, где она 

весьма успешно ведется  еще с 80-х годов ХХ столетия.  Опыт дистанционной  

учебной работы имеется и у части африканских стран, поэтому она не пугает 

представителей Алжира, Танзании, Кении, Нигерии, Замбии  и некоторых 

других. Главной проблемой для данного контингента учащихся является низкая 

самодисциплина и часто и просто нежелание принимать участие в таком 

обучении без определенного принуждения со стороны близких (а их нет рядом) 

или преподавателя. 

И все же следует отметить, что даже при наличии определенного опыта в 

дистанционном обучении, все студенты испытывают значительные трудности  

на пути  к достижению желательного  положительного результата. На первом 

месте − отсутствие непосредственного контакта с преподавателем. Для 

большинства студентов-иностранцев это имеет огромное значение, так как в их 

странах подобным контактам придается огромное значение. Особенно это 
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касается  изучения языка. Кроме того, даже при общении через интернет не все 

студенты имеют возможность осуществлять  его, используя компьютер, так как 

не каждый имеет материальные возможности для его приобретения и вынужден 

использовать телефон. Это снижает результативность работы, мешает 

восприятию части визуальной информации, ухудшает усвоение нового 

материала. На второе место исследователи ставят наличие определенного 

ощущения изоляции студента от учебного процесса как определенного ритуала. 

Это порождает третью отрицательную характеристику дистанционного 

обучения – нарушение дисциплины. Студентам не нужно входить в аудиторию, 

придерживаться определенного dress-кода, вставать при появлении 

преподавателя, спрашивать разрешения для того, чтобы выйти и т.д. Зато 

можно опаздывать, разговаривать, отвлекаться, выходить из зоны видимости, 

сидеть в домашней одежде, отключать трансляцию и  демонстрировать темный 

экран  или фотографию во время, например, видеоконференции и т.д. А часть 

студентов просто демонстрирует восприятие дистанционного обучения в 

качестве каникул, во время которых, как известно, можно отдыхать. 

Большинство из них практически  пренебрегает регулярной системной работой. 

И это касается не только языковой работы. С сожалением можем отметить, что 

подобное отношение демонстрируют часть студентов из арабских стран. 

Среди наиболее популярных моделей дистанционного обучения языку 

можно назвать консультации, видеоконференции и тесты (как форма контроля), 

которые весьма успешно можно проводить через Zoom  или Skype. Это требует 

определенной подготовительной работы, но  дает неплохие результаты, так как 

студенты могут видеть друг друга, слышать и обсуждать свои ответы, 

обсуждать представленные материалы, высказывая свое отношение к 

информации, которая изучается. 

Современные исследователи пришли к выводу, что эффективность 

обучения, состоящего, главным образом, из самостоятельной работы, на 95% 

зависит от самих учащихся, их целеустремленности, внимания, самоконтроля. 
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Именно это демонстрируют представители различных регионов во время  

выполнения итогового контроля по языку. Как правило, результаты этого 

можно предвидеть, проанализировав участие студентов в дистанционных 

занятиях, контроль за посещением которых необходимо обязательно 

проводить. 
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Основна особливість онлайн-навчання на підготовчому відділенні 

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна полягає в активному залученні 

до дистанційного навчання усіх учасників освітнього процесу. 

Важливим при цьому є вміле та правильне застосування усіх можливих 

методів для вивчення навчальної дисципліни «Українська мова», мета 

викладання якої полягає в досягненні іноземними слухачами рівня В1 



93 

 

володіння українською мовою шляхом формування необхідних мовних і 

мовленнєвих умінь у читанні, аудіюванні, говорінні та письмі. Звідси 

особливим постає забезпечення студентів обсягом навчального матеріалу за 

допомогою електронних засобів, взаємодія в режимі реального часу викладачів 

та студентів, процес самостійної роботи студентів із опрацюванням 

навчального матеріалу, надання веб-консультацій кожному студентові. 

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти має все необхідне оснащення 

для здійснення онлайн-навчання.  

Виходячи зі специфіки викладання мови, викладачі кафедри мовної 

підготовки 2 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти мають досвід 

проведення занять із залученням інтерактивної платформи Google Classroom, 

засобів аудіо- і відеозв’язку Zoom, Skype та найбільш розповсюджених серед 

іноземців месенджерів. Під час онлайн-навчання викладачі активно 

використовують презентації, створені за допомогою програми PowerPoint: для 

теоретичного пояснення граматики; для повторення матеріалу; для роботи над 

лексичними темами та текстами.  

Навчання української мови проводиться досвідченим викладачем у 

форматі синхронних групових веб-занять із використанням відео, аудіо, 

презентацій, текстів, вправ, інтерактивних тестів. 

Основними видами навчальних занять є практичне заняття та 

консультація. 

Обсяг практичних занять становить 534 години на рік. Практичне 

заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Проведення 

практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному 

матеріалі (тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними 

теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язання їх 
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студентами на занятті). Практичне заняття включає проведення попереднього 

контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми 

викладачем та його обговорення за участю студентів, розв'язування завдань 

(ситуаційних, контрольних), їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані 

студентом за практичні заняття, враховуються під час виставлення підсумкової 

оцінки із зазначеної навчальної дисципліни. Перелік тем практичних занять 

визначається Робочою програмою навчальної дисципліни «Українська мова», 

укладеною доц. Валіт О.С. та доц. Лагутою Т.М. (Харків, 2020). 

Консультація – вид навчального заняття, під час якого студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація 

може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від 

того, чи викладач консультує студентів із питань, пов'язаних із виконанням 

індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. Обсяг 

часу, відведений викладачу для проведення консультацій із навчальної 

дисципліни, визначається відповідно до Положення про планування та облік 

роботи науково-педагогічних працівників університету. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових практичних онлайн-занять. За 

навчальний рік вона складає 356 годин. Самостійна робота студента містить 

підготовку до онлайн-уроку, самостійне виконання індивідуальних, 

контрольних і тестових завдань; самостійне читання текстів і переклад лексики; 

написання творів за передбаченими програмою темами: «Моя сімʼя», «Мій 

факультет і моя група», «Мій робочий день», «Моя країна», «Мій друг/ Моя 

подруга», «Моя майбутня професія», «Мої інтереси та моє хобі», «Моє рідне 

місто», «Мій університет», «Мій вільний час», «Моя країна», «Свята і традиції 

моєї країни». Види і зміст самостійної роботи студента з мови визначаються 

робочою програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача. Під час самостійної роботи студент має можливість 
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використовувати електронні посібники, збірки вправ, аудіо- та відеоматеріали, 

презентації та рекомендовані Інтернет-ресурси. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення мови: електронними 

підручниками, навчальними та методичними посібниками. Самостійна робота 

може виконуватися студентом за домашніх умов. 

Дидактичні можливості інтерактивних засобів навчання полягають у 

посиленні мотивації навчання; активізації навчальної діяльності студентів, 

посиленні їхньої ролі як суб’єкта навчання; індивідуалізації процесу навчання, 

у використанні основних і допоміжних навчальних впливів, у розширенні меж 

самостійної діяльності студентів. Це також сприяє урізноманітненню форм 

подання інформації; урізноманітненню типів навчальних завдань; створенню 

навчального середовища, яке забезпечує «занурення» студента в уявний світ, у 

певні соціальні ситуації; постійному застосуванню ігрових прийомів; 

забезпеченню негайного зворотного зв’язку, можливості рефлексії; можливості 

відтворення фрагмента навчальної діяльності. 

Навчально-методичне забезпечення онлайн очної (денної) форми 

навчання української мови містить: 

− робочу навчальну програму з дисципліни; 

− електронні підручники й навчальні посібники; 

− інструктивно-методичні матеріали до практичних занять; 

– засоби діагностики навчальних досягнень (контрольні роботи, екзаменаційні 

матеріали); 

− методичні матеріали для самостійної роботи студентів. 

Електронні навчальні посібники та підручники до курсу: 
1. Антонів О. Українська мова для іноземців. Модульний курс: навч. посібн. / О. Антонів, Л. 
Паучок. – К.: Фірма «ІНКОС», 2012. – 268 с. 
2. Валіт О.С. Українська мова для іноземних студентів: навчальний посібник / О.С. Валіт, 
А.О. Колоколова, Т.М. Лагута. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2019. – 228 с. 
3. Вальченко І.В. Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для  
іноземних студентів: у   2-х ч. /  І.В. Вальченко, Я.М. Прилуцька. – Х.: ХНАМГ, 2011.  
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4. Корженко В.Я. Українська мова для іноземців. Тексти для читання (початковий етап): 
навчальний посібник / Корженко В.Я., Присяжна О.Д., Солодар Л.В. – Вінниця: ВНТУ, 2014. 
– 82 с. 
5. Луценко В.І. Українська мова для іноземних студентів: навч.пос. у 4-х т. – Т. 1/ 
В.І. Луценко. – Дніпро: НГУ, 2017. – 84 с.  
6. Назаревич Л.Т. Українська мова для іноземців: практикум / Л.Т. Назаревич, Гавдида Н.І. – 
Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2017. – 188 с.  
7. Пазюра Л.В. Українська мова. Тексти для читання: практикум. – К.: НАУ, 2009. – 60 с.  
 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції, 
інше методичне забезпечення: 

1. Дудик А. 33 хороших ресурса для изучающих украинский язык. — Режим доступу:  
http://petitepolyglot.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/  
2. UFFORIA (Ukrainian for foreigners). − Режим доступу:  https://www.facebook.com/UFFORia/ 

 
 

Использование интерактивных методов обучения  
на уроках русского языка как иностранного 

Вальченко И.В. 
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

г. Харьков, Украина 
e-mail: valchenko-inna@rambler.ru 

 

Наиболее актуальными современными тенденциями в профессиональной 

подготовке иностранных студентов специалисты считают совмещение 

активного и интерактивного обучения, которое являются совокупностью 

приемов и способов психолого-педагогического влияния на студентов. 

Интерактивные методы обучения на сегодня являются весьма актуальным 

способом работы преподавателя в аудитории, тренера в группе и педагога в 

любом учебно-образовательном заведении. Интерактивные методы обучения, в 

отличие от традиционных, базируются на активном взаимодействии всех 

участников учебного процесса. Однако, при этом, основной акцент делается на 

взаимодействие студентов между собой. Такой подход позволяет значительно 

активизировать учебный процесс, сделать его более интересным и менее 

утомительным для участников, а также дает возможность широкого обмена 

опытом. 

Термин «интерактивный» пришел к нам из английского языка и в 

переводе на русский язык  звучит  как «взаимодействующий». Существуют 

http://petitepolyglot.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
http://petitepolyglot.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
https://www.facebook.com/UFFORia/
mailto:valchenko-inna@rambler.ru
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различные подходы к определению интерактивного обучения. Часть  ученых 

определяют  его как диалоговое обучение: возможность взаимодействовать или 

находится в режиме беседы, диалога с чем-нибудь (например, компьютером( 

или кем-нибудь (человеком). Таким образом, интерактивное обучение – это,  

прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется активное 

взаимодействие преподавателя и студента. Мы склоняемся к определению 

О.Пометун и Л.Пироженко: « Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, 

що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх 

учнів. Це співнавчання, взаємонавчання ( колективне, групове навчання в 

співпраці» [3;7]. 

Определенный эффект новизны и оригинальности технологий 

интерактивного обучения при правильной их организации позволяет увеличить 

заинтересованность процессом обучения. 

К  интерактивным технологиям, которые используются на уроках 

русского языка как иностранного для иностранных студентов, можно отнести 

следующие виды работы: деловые и ролевые игры, круглые столы и дискуссии, 

диалоги, фронтальный опрос и тестирования, выполнение заданий с 

использованием «мозгового штурма», коммуникативные упражнения и 

тренинги. 

Методы интерактивного обучения используются для тренировки и 

развития творческого мышления студентов, способствуют формированию у них 

соответствующих практических умений и навыков. Кроме того, они 

стимулируют и повышают интерес к занятиям, активизируют и обостряют 

восприятие учебного материала. 

При обучении русскому языку игра содержит игровое моделирование и 

распределение ролей между участниками игры. Предполагается наличие общей 

цели у всего игрового коллектива.  Достижение этой цели обеспечивается 

взаимодействием участников игры, подчинением их разнообразных интересов 

этой общей цели. Метод деловой игры может быть использован при изучении 
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коммуникативных тем: моя семья, моя родная страна, мой город, 

подготовительный факультет, поход в супермаркет, больницу, аптеку, музей, 

театр и др. 

Для анализа  конкретных ситуаций как нетрадиционного метода обучения 

характерно: наличие сложного задания или решение сложной проблемы, 

формулирование преподавателем контрольных вопросов по данной 

проблематике, обсуждение возможных вариантов решения поставленной 

проблемы. 

Одним из эффективных методов психолого-педагогической подготовки 

иностранных студентов является также метод тренинга. 

Основными видами тренинга является групповая дискуссия и ролевая 

игра в разных модификациях и вариантах. Это ставит перед преподавателем 

ряд важных задач, которые требуют решения. Необходимо создать для всех 

участников одинаковые условия работы, помочь участникам усвоить 

«коммуникативные роли», ненавязчиво и тактично корректировать 

коммуникативные навыки и умения. 

Например, на уроках русского языка как иностранного на 

подготовительном факультете во время тренинга отрабатывается техника 

коммуникации между покупателем магазина и кассиром (продавцом) 

супермаркета; между студентом и инспектором деканата. Реальная ситуация, 

которая моделируется во время проведения тренинга, дает возможность 

студентам убедиться, что необходимым условием при общении с кассиром, 

инспектором деканата, является возможность понять, что хотел узнать или 

сделать тот или иной человек на момент коммуникации. 

Таким образом, «тренінг дозволяє за короткий час сформувати 

компетентності, уміння й навички майбутнього фахівця. Ігровий момент занять, 

акценти на виконання практичних завдань сприяють мобілізації можливостей і 

здібностей учасників тренінгу…» [4;178]. 
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Информатизация образования базируется на использовании новых 

информационных технологий и направлена на интенсификацию процесса 

обучения, реализацию идей развивающего обучения, развитие форм и методов 

организации ученого процесса. Такой поход обеспечивает переход от 

механического усвоения фактологических знаний к умению самостоятельного 

восприятия новых знаний. Таким образом, использование интерактивных 

методов обучение позволяет повысить эффективность преподавания русского 

языка иностранным студентам. 

Литература: 
1. Батраева О.М. Интенсивные методы и технологи в преподавании РКИ / О.М. Батраева, 
И.В. Бимурзина // Педагогика: традиции инновации: материалы межд. заоч. науч. конф. – 
Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 62-64. 
2. Капитонова Т.И.Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / 
Капитонова, Л.В.Московкин, А.Н.Щукина // -М. :Рус.яз. Курсы, 2008. – 308с.  
3. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.:А.С.К.,2004. – 192с.  
4. Педагогічний тренінг: навч. посіб./ Т.Г. Веретенко, І.С. Манойло //.:ХДУ,2007.- 78с. 

 
 

Навчання іноземних студентів в умовах дистанційної освіти 
Грицюк В.Є., Гудзенко О.Ф., Дягілев В.Є. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
м Харків, Україна 

e-mail: grytsiuk225 @ gmail.com; ofgudzenko@ukr.net;  
vladymird@ gmail.com 

 

Дистанційна освіта з використанням сучасних інтернет-технологій 

останнім часом набуває все більшого поширення і повсюдно практикується 

провідними університетами світу. Президент Массачусетського технологічного 

інституту Рафаель Райф, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в 

Давосі (2013) констатував, що після відкриття університетом можливості 

прослуховування лекцій онлайн, багато студентів воліли саме цей спосіб 

навчання. «Це  реальність, з якою ми повинні рахуватися, і тому онлайн-

навчання може стати серйозною частиною навчального процесу»,  зазначив 

він. Почесний президент Гарвардського університету Лоуренс Саммерс, в свою 

чергу, зазначив, що найближчим часом онлайн-освіту призведе до таких 

трансформацій освітньої системи, які ми сьогодні навіть не можемо собі 

mailto:ofgudzenko@ukr.net
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уявити. На його думку, в онлайн-освіті є величезний потенціал для реалізації 

абсолютно нових ідей, використовуючи нові технології. Цих можливостей 

більше, ніж в будь-якій іншій галузі [1]. 

Перехід до онлайн-навчання особливо важливий для студентів і учнів в 

країнах, що розвиваються. Вони можуть, не виїжджаючи за межі своєї країни, 

отримати доступ до новітніх знань і якісної освіти. Впровадження 

дистанційного онлайн-навчання дозволяє переглянути базові принципи 

навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах. Інтернет-

технології дають можливість ввести в освіту недоступні раніше форми онлайн-

навчання: інтернет-семінари, інтернет-консультації, інтернет-конференції та ін. 

Іноземні студенти отримують можливість постійного живого спілкування з 

викладачем і зі своїми однокурсниками. Від пасивного засвоєння навчального 

матеріалу студенти переходять до активної участі в процесі отримання знань. 

Вони вчаться переконувати, вести переговори, працювати в командах. Таким 

чином разом з професійною освітою, іноземні студенти мають можливість 

удосконалювати знання мови навчання. 

Традиційною і заслужено сильною стороною освіти іноземців в вузах 

України є етап підготовчого навчання тривалістю в один навчальний рік. 

Занурення в мовне середовище, безпосереднє спілкування з викладачем-носієм 

мови дає можливість за умови чіткого усвідомлення мотивацій навчання самим 

студентом досить ефективно опанувати мову спеціальності для подальшого 

успішного отримання освіти. Потреби сьогоднішнього дня, зокрема поширення 

пандемії Covid-19, вимагають розповсюдження електронного дистанційного 

навчання  також на підготовчі відділення, у зв'язку з чим стала актуальною тема 

розробки концепції інтернет-навчання іноземних студентів на підготовчих 

відділеннях. Кафедрам і викладачам необхідно перенаправити свої науково-

методичні зусилля від створення традиційних навчальних посібників до 

розробки комплексних інтернет-курсів, що включають різні форми інтернет-

навчання: аудиторні заняття (аудіо, відео, слайд-заняття, текстові заняття); 
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консультації (індивідуальні, групові, електронна пошта, аудіо та ін.); семінари 

(аудіоконференція, відеоконференція); лабораторно-практичні заняття; 

автоматизоване тестування; іспити; заліки; гри; ситуаційні задачі; екскурсії. 

При всіх наявних перевагах електронне навчання створює освітянській 

спільноті ряд проблем, а саме: залишається законодавчо невизначеним захист 

інтелектуальної власності розроблених електронних курсів, фінансові витрати 

на підготовку та впровадження електронних курсів на сьогодні перевищують  

вартість очної освіти. Також значно зростає обсяг навчальної позааудиторної та 

методичної роботи  викладачів, які здійснюють дистанційну освіту. 

Безумовно, викладач, використовуючи технології електронного навчання, 

може навчити більшу кількість територіально роз'єднаних студентів, але чи 

принесе це бажаний навчальний і економічний ефект? При традиційному 

процесі навчання «обличчям до обличчя», викладач має необхідний для 

навчання зворотний зв'язок відразу ж перебудовує навчальний матеріал, має 

можливість робити на очах студентів цей матеріал більш доступним. Сьогодні 

очевидно, що електронне навчання – це не тимчасове захоплення, але 

необхідно вже сьогодні піклуватися про комплексне вирішення перерахованих 

проблем. 

Онлайн-освіта – це сучасний виклик класичним університетам. Вищі 

навчальні заклади, поряд зі збереженням кращих досягнень традиційної освіти, 

повинні кількісно і якісно збільшити обсяг доступних освітніх масивів і 

забезпечити доступ до світових наукових скарбів за рахунок використання 

онлайн-технологій. 

Література: 
1. Поширення онлайн-навчання прискорить революцію в освіті - учасники Круглого столу з 
питань благодійності в Давосі. // Корреспондент net 24 січня 2013 року - 
http://korrespondent.net. 
2. https://mon.gov.ua/ua/npa 
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У навчанні української мови як іноземної викладачі присвячують значну 

увагу формуванню в іноземних слухачів умінь і навичок мовленнєвої 

діяльності, проте слухач, маючи достатній словниковий запас і певні успіхи в 

засвоєнні мовної системи, не завжди може застосувати отримані знання у 

спілкуванні. Особливого значення в цьому аспекті набуває активізація 

здатності використання знань і навичок на практиці, під час говоріння.  

Одним із інструментів, що використовуються під час навчання говоріння, 

є різноманітні опори-стимули.  До них належать ілюстрації, репродукції картин, 

сюжетні картинки, комікси тощо. З навчальною метою використовуються 

реклама, оголошення, афіші, буклети з магазинів та ін. Звернення на заняттях 

до подібного наочного матеріалу допомагає виконувати інформативну, 

країнознавчу, семантизуючу, мотивуючу, пізнавальну, контролюючу функції 

[6;91]. За словами Л.Л. Вохміна, наочність мобілізує психічну активність 

студентів, додає новизни в навчальний процес, підвищує інтерес до занять, 

збільшує можливість мимовільного запам'ятовування, розширює обсяг 

засвоюваного матеріалу, використовується як короткий та ефективний спосіб 

систематизації знань, виділення головного [3;60]. За допомогою зорової 

наочності можливим є відтворення необхідної ситуації спілкування на занятті, а 

також поліпшення емоційного фону. 

У мережі Інтернет існує багато «слайдів» інформаційно-аналітичного 

характеру, що охоплюють усі галузі життєдіяльності людини: спорт, політика, 

культура, здоров'я, освіта тощо. Це інфографіка – «галузь комунікативного 

дизайну, що ґрунтується на графічному поданні інформації, зв'язків, числових 

даних і знань» [5;7] (переклад наш – Л.З.). В одній інфографіці можуть 

використовуватися вербальні засоби передачі інформації та кілька способів 
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візуалізації даних (схеми, графіки, стрічки часу й под.), але при цьому одна з 

головних рис інфографіки – завершеність сюжету. Інформаційна графіка 

володіє логікою викладу, композиційно-смисловою структурою. Вона 

прочитується як цілісний закінчений текст. Це свого роду компактна 

презентація інформації у вигляді схем, таблиць та ін., що дозволяє замінювати 

великий обсяг тексту. «Сучасна інфографіка більше нагадує статтю або 

доповідь, ніж графік. Мета інфографіки полягає у вирішенні трьох основних 

завдань, таких самих, як і під час публічного виступу: поінформувати, 

зацікавити й переконати аудиторію» [4;37] (переклад наш – Л.З.). Інфографіка 

володіє деякими характеристиками традиційного тексту.  Вона створюється, 

щоб її «прочитали» і зрозуміли, тобто має комунікативну спрямованість. Вона 

насичена інформацією та має певну цілісність, але в ній відсутні елементи, що 

забезпечують зв'язність. 

Таким чином, інфографіку вважають різновидом креолізованого тексту, у 

«структуруванні якого поряд із вербальними застосовуються іконічні засоби, а 

також засоби інших семіотичних кодів (колір, шрифт тощо)» [1;3] (переклад 

наш – Л.З.). Науковці підкреслюють комунікативну складову інфографіки, 

можливість залучати її як опору в навчанні різних видів мовленнєвої діяльності, 

стимул, що допомагає керувати висловлюванням студента. «Інфографічні 

тексти … можуть стати ефективним засобом навчання.  Вони абсолютно точно 

можуть бути джерелом інформації, матеріалом для відпрацювання навичок 

рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності, матеріалом для 

введення й аналізу лексики і граматики» [2;25] (переклад наш – Л.З.) . 

Використання інфографіки під час навчання української мови як 

іноземної має певні переваги: це урізноманітнення навчального процесу; 

активізація роботи студентів у процесі виконання завдань за зоровими опорами;  

план змісту виявляється вже заданим, і увагу студентів звернено до форми й 

лексичного наповнення висловлювання. Дослідники зазначають, що 

інфографіка дозволяє студентові самостійно добувати й інтерпретувати 
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інформацію, спираючись не тільки на вербальний компонент, але і на 

оформлення ілюстрації, головну образну ідею креолізованого тексту.  

Працюючи з інфографікою, читаючи й розглядаючи її, іноземні слухачі 

сприймають текст одночасно раціонально й емоційно, що, безумовно, сприяє 

швидшому запам'ятовуванню, більш глибокому розумінню і присвоєнню 

інформації [2;25]. 

Особлива цінність інфографіки полягає в тому, що це автентичний 

матеріал. Спираючись у роботі на інфографіку, викладачеві надається 

можливість ближче познайомити студента з Україною, способом життя носіїв 

української мови, оскільки під час створення інфографіки використовуються 

реальні цифри й факти української дійсності. Викладач має можливість не 

тільки самостійно створювати свої матеріали, але й використовувати вже 

готовий продукт; можна знайти інфографіку, що відображатиме політичну, 

соціальну, культурну ситуацію в Україні. 

Робота з інфографікою не відлякує студента, а переважно заохочує до 

роботи, оскільки становить барвистий слайд, не обтяжений важкою лексикою. 

Є можливість підібрати або створити подібний креолізований текст, щоб він 

був зрозумілим студентам будь-якого рівня підготовки і здібностей. Таким 

чином, інфографіці властива ще одна важлива ознака: викладач може 

використовувати її в неоднорідній групі на різних етапах навчання, варіюючи 

складність завдань.  Кожен студент зможе з опорою на слайд розповісти, що він 

бачить, а потім і висловити свою думку. Як правило, на заняттях під час 

виконання завдань із використанням інфографіки всі студенти зацікавлені й 

активно працюють. Залучення зорового стимулу для висловлювання забезпечує 

можливість створення ситуації успішності для кожного слухача. 

Інфографіка допомагає розвивати навичку логічно викладати побачене, 

оперуючи наявними фактами, і потім робити висновки. Крім того, за наявності 

опори, певною мірою спрощується робота з лексикою; опора допомагає 

семантизувати нові слова без допомоги словників. 
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Інфографіка дозволяє організувати роботу на занятті і вдома, ідеально 

підходить для виконання проектної діяльності. Але під час організації роботи з 

інфографіки важливо підбирати теми, з яких можна подискутувати, висловити 

різні думки; вона має також відображати актуальну проблему. Інфографіка 

доповнює заняття, знайомлячи з новими й цікавими фактами досліджуваної 

теми. 

Таким чином, інфографіка має низку переваг, які роблять доречним її 

використання в навчальному процесі під час вивчення іноземної мови. Вона є 

засобом підвищення мотивації до навчання, активізує пізнавальну діяльність 

студентів, сприяє більш швидкому процесу запам’ятовування й більш 

глибокому проникненню в досліджувану тему. Інфографіка як особливий вид  

дизайнерського мистецтва допомагає розвивати і вдосконалювати вміння 

логічно передавати думку, задаючи змістовну складову висловлювання.  

Використання інфографіки з метою створення навчальної ситуації в навчанні 

говоріння максимально наближає заняття до природного процесу мовленнєвого 

спілкування на актуальні теми. Перевага використання інфографіки полягає 

також у тому, що робота з її використанням може бути організована практично 

в будь-якій групі на будь-якому рівні навчання, вона прийнятна для реалізації 

різних видів і форм роботи. Крім того, що інфографіка широко представлена в 

засобах масової інформації і вже готова до використання, кожен викладач 

цілком може створювати свої власні навчальні матеріали, ґрунтуючись на 

інтересах і потребах кожної окремо взятої групи. Уявляється можливим 

використовувати інфографіку і як самостійний елемент навчання, а також 

включати її в заняття на етапі виведення в мовлення отриманих знань. Останнє 

є більш привабливим. Можливий варіант використання інфографіки з метою 

відпрацювання вживання в мовленні  граматичних форм. Також слід відзначити 

великий потенціал інфографіки як інструменту для контролю. Доцільно 

залучати її, наприклад, на іспиті як стимул для висловлювання з вивчених тем. 
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Викладач повинен використовувати будь-які засоби, щоб активізувати 

мовленнєву діяльність студента, спровокувати його на мовленнєвий акт, і один 

із таких засобів – інфографіка, що володіє комунікативним потенціалом, а 

також є багатим ресурсом різноманітної інформації для організації розмовної 

практику в межах певної теми.  Використання інфографіки є реалізацією одного 

з основних дидактичних принципів навчання іноземної мови, тому на заняттях 

з української мови інфографіка викликає великий інтерес і активізує студентів, 

спонукає їх до висловлення думки та є смисловою опорою говоріння.  

Інфографіка становить унікальний інструмент у навчанні зв’язного логічно 

побудованого висловлювання, оскільки має свою внутрішню структуру. Але 

інфографіка не є джерелом готових знань. Вона змушує студента самостійно 

вилучати, тлумачити інформацію й робити висновки, активізуючи мисленнєву 

й мовленнєву діяльність. Створення диференційованих завдань, підбір тем і 

проблем, близьких і цікавих для студентів, прогнозування ситуації успішності 

для кожного іноземного слухача в роботі з інфографікою сприяють 

встановленню позитивної емоційної атмосфери на занятті, зміцненню мотивації 

до вивчення української мови як іноземної, підвищенню якості засвоєння  

навчального матеріалу. 
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Поширення використання інформаційних технологій стало «одним з 

позитивних наслідків інформатизації суспільства в Світі». Дистанційне 

навчання, яке безпосередньо базується на сучасних інформаційних технологіях 

стало в умовах пандемії єдиною формою отримання освіти. 

До об’явлення тотального карантину в Україні дистанційне навчання 

було впроваджено лише як форма реалізації заочної форми навчання, яка не 

використовувалась для навчання іноземних студентів. Під час пандемії перехід 

на дистанційне навчання став єдиним можливим шляхом надання освітніх 

послуг іноземним громадянам. 

Дистанційне навчання у ВНЗ переорієнтувалося з варіанту заочної, й 

перетворилося на нову, самостійну, прогресивну форму навчання, яка володіє 

більшими потенційними можливостями. Зміна пріоритетів у розвитку вищої 

освіти спрямовується не тільки на розширення кола здобувачів освітніх та 

інформаційних ресурсів, а й стає бодай не головною формою навчання в 

сучасних умовах. 

Перед викликом опинилися не тільки здобувачі вищої освіти – іноземці, а 

й викладачі ЗВО, які були вимушені швидко переорієнтуватися та перейти до 

дистанційного надавання освітніх послуг. Таким чином, можливо 

стверджувати, що процеси трансформації в сучасному суспільстві викликали 

необхідність спрямувати сучасну освіту до розвитку дистанційного навчання. 

Швидкість, із якою оновлюються інформаційно-комунікаційні технології, 

та вищезазначені сучасні умови зобов’язують сучасну людину до постійної 

реорганізації розумових звичок та виробленню нової системи рефлексів. 

Перевагами дистанційного навчання безумовно є спроможність іноземців, 

які мають бажання отримати вищу освіту в Україні й стати студентом 
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українського ЗВО, потрібна лише мотивація. Саме дистанційне навчання 

дозволяє сучасним студентам без перешкод отримувати якісну освіту та 

опановувати свою спеціальність на відстані, заощаджуючи час на здобуття 

інформації та отримання відповідної кваліфікації. 

Питання технологій дистанційного навчання у процесі вивчення 

іноземцями нерідної мови спорадично розглядалися в роботах як українських, 

так і закордонних науковців, серед яких О. О. Андрєєв, Є. І. Дмітрієва, 

В. М. Кухаренко, В. П. Свиридюк, Н. В. Майєр, К. Ю. Кожухов, Є. С. Полат, 

А. В. Хуторський, Н. Хоклі та ін. 

Дистанційне навчання на підготовчому відділення для іноземців ОНУ 

імені І. І. Мечникова базується переважно на платформі ЗУМ. Цей клієнт-

серверний веб-додаток спрямований на організацію взаємодії між викладачем і 

студентом в межах дистанційних курсів. Розробники ЗУМУ звертають увагу на 

такі основні переваги навчання як широкі функціональні можливості; 

можливість організації форумів, ділових ігор; спільна робота з документами 

різних студентів одночасно; широкі можливості для викладачів використання 

вбудованих в систему засобів розробки курсів. 

Особливо слід звернути увагу на те що, при дистанційному навчанні 

збільшується навантаження та відповідальність викладачів, пов’язане з 

контролем виконання завдання та звітності. Перед запровадженням елементу 

дистанційного навчання у певних групах, викладач повинен розробити курс з 

дисципліни. Нормативне забезпечення дистанційного навчання в університеті 

не достатньо розроблене та й загалом в Україні потребує вдосконалення та 

доопрацювання. Разом з лінгвістичною та комунікативною компетенцією 

викладачі повинні постійно вдосконалювати свою технічну компетенцію [3, c. 

122-123], свій професіоналізм у сфері методики викладання за допомогою 

нових технологій й у сфері дистанційного навчання, а також оволодівати 

необхідними знаннями для використання мультимедійних інструментів, які 

знаходяться на нових платформах, Moodle зокрема. 
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Оскільки робота в ЗУМ орієнтована на курс з наукового стилю мовлення 

для філологів нерідної мови на підготовчому відділенні матеріали курсу 

повинні бути доповненні спеціальним ілюстрованим матеріалом та діловими 

іграми, які забезпечать студентам-іноземцям опанувати саме науковий стиль 

мовлення за обраним фахом, за допомогою віртуального середовища. 

Дистанційне навчання студентів-іноземців, окрім збільшення 

навантаження викладачів має свої недоліки. Серед яких: неможливість 

перевірки самосійного виконання студентом завдань, проблемність у 

комунікації у іншомовному середовищі, відсутність «живої практики». Єдине, 

що може компенсувати вади, це мотивація до здобуття відповідного фаху в 

обраної професії, сила волі особистості студента-іноземця, наявність 

відповідальності та самоконтролю. 
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The mechanism of creation enabling environment for language acquisition  is 

one of the most important issue in teaching foreign language. The result of any 

linguistic education should be the formation of secondary language personality (LP), 

developing during the process of studying a foreign language.  

The analyze of secondary LP development in foreign audience includes two 

main factors: 1. the formation and functioning of secondary LP are implemented 

under such educational arrangements where the subjects (learners and teachers) are 
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the bearers of different cultures, moreover, sometimes they have no interlanguage 

(i.e. general language for learners and teachers) 2.  

initially learners, who study local language at educational establishment, perceive the 

target language without its connection with reality, using it only for educational 

purposes. 

The exposure student to different sources of information environment gives the 

learner opportunity to use target language as a tool for natural interaction and 

overpower the cultural gap. The creation of condition for secondary LP growth is 

accompanied by evolution of informational and communicative competence of 

leaners, which is necessary for successful social adaptation under the new culture 

circumstances. 

Definitely, the shaping of LP is resulted from elaboration of linguistic 

competence (theoretical knowledge of language), language competence (the practical 

usage of language), communicative (such as skills of correct verbal behavior, in 

accordance with the situation of communication), and cultural competence (the entrée 

into the culture of studying  language, the overcoming of cultural barrier when 

interacting) The listed above components of LP development are usually carried out 

in collaboration although communicative and cultural abilities to use a foreign 

language grow later than the linguistic and language capacities. 

Apparently, the teacher has to assist the student to acquire all the above-

mentioned competences with the help of creation proper information environment. 

Under the term information environment we understand the combination of technical 

and program means of storage, processing and transmitting data as well as social, 

economic and cultural condition of informatization process realization. 

Obviously, the foreign students who study new for them language are 

surrounded by social, economic and cultural atmosphere from their first days in the 

country, and here, of cause, the communication without knowledge of national 

language is impossible. 
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The usage of information technologies in the learning process gives the 

traditional educational environment interactivity and adaptability. The application of 

different interactive programs allow not only to overcame linguistic and language 

barriers but also communicative and cultural obstacles. It became a highly important 

issue especially at the time of online education. First of all, due to multimedia and 

internet technologies the learner mastersthe graphic system of new language by 

typing on the keyboard. The most important skill in acquiring a new language is 

pronunciation, which could be worked out with multiple telecommunication 

programs, mobile phone applications or even with the easiest voiced Power Point 

presentation. Similarly these resources resolve the question of picking up and 

extension the vocabulary.  

Despite of  wide dissemination of informatics technologies they do not restrict 

the direct communication of teachers and students but harmoniously complement this 

interaction at all stages of education presentation of new material, reinforcing 

students’ performance in the practical exercise, application of language and control of 

knowledge.  

The further investigations in this area of knowledge have to be made by the 

close cooperation of linguists and software developer. Particularly, the studying of  

Ukrainian language as a foreign language by the use of computers technologies is not 

enough elaborated part of domestic methodological theory and practice. 
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Перехід до дистанційної форми навчання, зумовлений пандемією COVID-

19, став справжнім випробуванням для всіх учасників освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах – як викладачів, так і студентів. Іноземні студенти 
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виглядали тим більш розгубленими, зважаючи на скасування авіарейсів, а, 

отже, невизначеністю щодо термінів виїзду додому або, навпаки, повернення в 

Україну. У зв’язку з цим, налагодження комунікації, зрозуміла схема 

організація викладання та, зрештою, проведення поточного та підсумкового 

контролю мали надзвичайно важливе значення в середовищі студентів-

іноземців. 

Серед багатьох платформ, які надають можливість управляти навчальним 

контентом, а, отже, учитися дистанційно, пропонуємо звернути увагу на LMS 

Moodle (LMS – система управління навчанням, англ. Learning Management 

System; Moodle – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище, англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).  

Розробив LSM Moodle австралієць Мартін Доугіамас у 1999 р. 

Створюючи цю платформу, автор керувався уявленням про організацію 

освітнього процесу, в якому студент (учень) виступає активним суб’єктом, що 

самостійно створює свою власну систему знань, використовуючи доступні 

йому джерела. При цьому роль викладача (вчителя) полягає, в основному, в 

мотивуванні та підтримці студентів (учнів) шляхом підготовки завдань для 

самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування 

знань [4; 7].  

Дистанційний курс на платформі LSM Moodle «Історія України та 

українська культура» («History of Ukraine and Ukrainian Culture») для іноземних 

студентів медичного факультету, які навчаються англійською мовою, 

використовувався викладачами кафедри соціально-економічних дисциплін 

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна як елемент змішаного 

навчання в процесі викладання з 2018 р. Одним із визначень змішаного 

навчання є цілеспрямований процес здобування знань, умінь, навичок в умовах 

інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів 

освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій 
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традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання за умови 

самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання [2; 

223]. У нашому випадку, за умови проведення лекцій і семінарських занять 

аудиторно, дистанційний курс використовувався для розміщення довідкової 

інформації, навчальної літератури, лекційних та екзаменаційних матеріалів, 

методичних рекомендацій, і, найголовніше, проведення елементів поточного 

контролю знань шляхом тестування.  

Водночас, у другому семестрі 2019/2020 навчального року в зв’язку із 

запровадженням дистанційного навчання довелося вперше використати 

дистанційний курс як основний інструмент організації вивчення навчальної 

дисципліни, включно з проведенням поточного та підсумкового контролю 

знань.  

Головними елементами дистанційного курсу на платформі LSM Moodle 

«Історія України та українська культура» («History of Ukraine and Ukrainian 

Culture») є: 

- вступна частина (анотація, навчальна програма, система та критерії 

оцінювання знань, способи взаємодії з викладачем, список 

рекомендованої літератури, тека із завантаженими підручниками, 

глосарій); 

- on-line чат та off-line форум для організації зворотного зв’язку; 

- методичні рекомендації до вивчення кожної теми; 

- тексти лекцій, які проілюстровано фото- та відеоматеріалом, 

гіперпосиланнями та завданнями для самоконтролю; 

- тести для проведення поточного контролю знань; 

- підсумковий тест (залікова робота). 

У підсумку, не применшуючи в жодному разі роль і значення аудиторних 

занять, зазначимо, що вищеназвані елементи дистанційного курсу дозволили 

успішно організувати вивчення навчальної дисципліни «Історія України та 

українська культура» («History of Ukraine and Ukrainian Culture»), провести 
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поточний та підсумковий контроль знань, а сам дистанційний курс перетворити 

на справжню цифрову аудиторію. 
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У зв'язку з всеукраїнським карантином, пов'язаним з всесвітньою 

пандемією COVID  19, навчальний процес у вищих навчальних закладах 

України в 2019-2020 році було переведено на дистанційну форму навчання. 

Кафедра природничих дисциплін, як і весь Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, перейшла в дистанційний режим роботи. Для 

успішного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри 

використовували дві найбільш поширені платформи дистанційної освіти, а 

саме  LMS Moodle і Google Classroom. 

Раніше ми використовували LMS Moodle для змішаної форми навчання, 

як позааудиторну підтримку навчального процесу. Це давало позитивні 

результати і сприяло кращому засвоєнню матеріалу іноземними студентами з 

різних країн. В умовах карантину, при застосуванні лише дистанційного 

навчання, ми змогли краще пізнати позитивні і негативні сторони такого 

навчального процесу. 

LMS Moodle – це система управління навчанням. Студент має можливість 

доступу до навчального порталу, який надає основну інформацію по предмету, 
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можливість скористатися електронними ресурсами по предмету, а також 

отримати додаткові матеріали за допомогою посилань. 

Google Classroom – це інтерактивна платформа від Google, яка дає 

можливість спілкуватися зі студентами в «віртуальних аудиторіях». Google 

Classroom доступний для всіх власників особистого облікового запису Google. І 

спочатку розроблявся як електронний журнал успішності. 

Обидві платформи спрямовані на передачу навчальних матеріалів від 

викладача до студента і контроль засвоєння нового матеріалу студентами. Але, 

не зважаючи на однакові завдання, які виконують Moodle і Google Classroom, 

робота в них відрізняється і має як свої переваги так і недоліки. 

Відмінності починаються з процесу реєстрації студентів на курс. Для 

підписання студентів-іноземців на курс в Moodle необхідно подати заявку в 

центр дистанційного навчання, після чого буде відкрито доступ. Саме центр 

електронного навчання відповідає за доступність навчального контенту для 

студента, вони контролюють пропускну здатність системи для користувачів. В 

Google Classroom необхідно мати Google аккаунт.  Автор курсу безпосередньо 

підписує студентів, але не всі електронні адреси система Google пропускає без 

проблем, що може змушувати студента створити новий е-mail.  

Наступна відмінність  це наповненість курсу. У Moodle можна 

розташовувати лекційні та практичні матеріали у вигляді текстових сторінок 

або уроків, після яких можна подавати завдання для закріплення пройденого 

матеріалу. Обсяг розміщеного матеріалу нічим не лімітується. В Google 

Classroom навчальний матеріал найзручніше розміщувати у вигляді посилань на 

Google Диск або інші джерела інформації, так як обсяг друкованого тексту 

обмежений. Завдання треба подавати окремими файлами для можливості 

кращого оцінювання.  

Також бажано зупинитися на порівнянні тестових завдань. В системі 

Moodle тестове завдання є елементом курсу і для його створення необхідно 

наповнити банк питань, який дає можливість використовувати ці питання для 
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створення різних тестових завдань. В налаштуваннях вже закладено 

перемішування питань і варіантів відповідей. Після проходження студентом 

тестового завдання система сама виставляє студенту бал, на який він виконав 

завдання, якщо серед завдань немає відкритих питань, що вимагають перевірки 

викладачем. В системі Google Classroom немає окремих тестових завдань. Для 

створення тестового завдання використовується Google форма, в якій необхідно 

кожен раз створювати питання (їх не можна використовувати в інших тестових 

завданнях) і в кожному питанні окремо налаштовувати перемішування питань і 

відповідей. Результати про проходження тестового завдання необхідно буде в 

ручному режимі переносити в завдання і журнал для ознайомлення студентів з 

ними.  

Однією з основних відмінностей між платформами є візуальна подача 

інформації: в Moodle вона здійснюється зверху вниз і можна змінювати 

послідовність завдань і тем, а в Google Classroom   від низу до верху, так само 

можна міняти місцями завдання, але тільки одне завдання можна перенести на 

верх або повторно видати. 

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, ми вважаємо, що використання 

LMS Moodle і Google Classroom безумовно допомагає досить успішно 

організувати навчальний процес, як в змішаній, так і в дистанційній формі 

навчання. Кожна з розглянутих нами платформ має свої сильні і слабкі сторони. 

Процес навчання дуже швидко розвивається і видозмінюється, тому нам 

необхідно вчасно підлаштовуватися під нові стандарти та розробляти нові 

форми подачі  матеріалу, які можуть задовольнити реалії навчального процесу. 
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Інтеграція новітніх комп'ютерних та мобільних технологій в процес 

навчання є необхідною умовою модернізації системи вищої освіти. Деякий час 

назад мобільні технології використовувалися в навчанні в основному для 

отримання миттєвого доступу до навчальних матеріалів. Зараз інтеграція 

мобільних технологій в навчальний процес може сприяти модернізації системи 

навчання, оскільки ІТ допомагають організувати автономне навчання, що 

враховує індивідуальні особливості студента; дозволяють студентам працювати 

поза навчальної аудиторії, надаючи свободу, яку важко досягти при 

використанні більш традиційних комп'ютерних технологій; відкривають нові 

форми презентації навчального матеріалу, наприклад; роблять можливою 

швидку діагностику проблем в процесі навчання; створюють мобільне 

інтерактивне середовище навчання і забезпечують миттєвий зворотний зв'язок; 

допомагають створювати нові формати інтерактивних завдань, заснованих на 

застосуванні додатків доповненої реальності і геолокації. 

Мобільні технології дозволяють створювати інтерактивні моделі 

навчання, які ґрунтуються на дослідно-орієнтованому підході. Особливу увагу 

приділяється стимулюванню розвитку співпраці, неформальному спілкуванні, 

так як мобільне інтерактивне середовище мотивує спілкування студентів з 

членам групи, викладачами та іншими фахівцями в будь-який час і в будь-

якому місці, надає можливість отримати доступ до будь-яких даних, ділитися і 

обмінюватися своїм власним контентом. Іншими словами, можна з упевненістю 

сказати, що завдяки використанню мобільних технологій в навчальному 

процесі змінюється доступ до навчальних матеріалів і їх спосіб презентації, 

взаємодія з аудиторією, процес контролю і оцінювання.  
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Подібні технології з проведенням інтерактивних занять було апробовано 

при викладанні курсу «Охорона праці» для студентів 4 курсу ФТС. Основна 

мета апробації полягала у виявленні дидактичного потенціалу мобільної 

системи опитування для створення нової моделі інтерактивної лекції. Для цього 

було використано цікаве онлайн рішення, що дозволило використовуючи 

мобільні пристрої студентів і онлайн сервіс, організувати швидкі опитування і 

голосування. Існує багато подібних сервісів, наприклад, Яндекс Форми, 

Webanketa, Testograf, Google Форми, Survey Monkey, Анкетолог, Survey Planet і 

ін. Для організації інтерактивних завдань вибраний сервіс Mentimeter, що 

корисний для швидких опитувань (голосувань) під час заняття. Достатньо 

продемонструвати на екрані QR код швидкого опитування або дати посилання  

і студенті за допомогою мобільних пристроїв або комп'ютерів зможуть швидко 

відповісти на поставлене запитання, висловлять свою думку або оцінку і т.д. 

Цей сервіс буде цілком доречний не тільки для аналізу знань учнів; з його 

допомогою можна зібрати думки або відгуки студентів. При обговоренні 

проблемного питання можна отримати відповіді студентів щодо його 

вирішення, а потім пояснити ситуацію з позиції нормативно-правових 

документів з охорони праці. За допомогою сервісу студенти можуть ставити 

питання викладачеві, це корисна опція, оскільки не всі студенти можуть 

підняти руку і голосно озвучити питання, що було не зрозуміло. За допомогою 

сервісу викладачеві легко оцінити наскільки тема була зрозумілою або 

складною для студентів, наскільки доведена її практична значущість (рис. 1). 

Таким чином можна виділити наступні дидактичні функції мобільних 

систем опитування: 

 Миттєвий зворотній зв'язок у разі виникнення проблем в процесі 

навчання у великій аудиторії. 

 Своєчасна оцінка динаміки групи: викладач може стежити, як 

засвоюються отримані знання. 

 Результати роботи студента знаходяться під постійним контролем. 



119 

 

 Підвищується участь і залучення студентів у дискусіях. 

 Навички і вміння практикуються за допомогою тестів он-лайн 

опитування. 

 Підвищення мотивації студентів. 

 Організація групових дискусій. 

 Оцінка і відстеження динаміки групи. 

 Створення умов навчання з низьким рівнем занепокоєння: 

сором'язливі студенти відчувають себе більш впевнено. 

 Робота над помилками проходить у формі дискусії. 

 Візуалізація навчальних матеріалів: допомагає викладачам ставити 

велику кількість питань, використовуючи мультимедійний матеріал. 

 Довше утримується увага студентів. 

 Немає часу для списування. 

 Немає необхідності у використанні високовартісного обладнання. 

 Немає необхідності у проведенні інструкцій, так як пристрої 

знайомі, а інтерфейс сервісу простий. 

 

Рисунок – Результати мобільного опитування студентів під час 

проведення інтерактивної лекції з  курсу «Охорона праці» 

 

На жаль, у багатьох університетах традиційний курс лекцій передбачає 

односторонню передачу навчальної інформації студентам, які є пасивними 
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реципієнтами знань викладачів. Впровадження методу активного навчання з 

використанням діагностуючих тестів та рішення кейсів у вигляді опитувань з 

використанням мобільних пристроїв стане одним із способів трансформації 

традиційної лекції і відношення студента до освітнього процесу як до 

активного пошуку інформації. Розглянута модель трансформації традиційної 

лекції на базі мобільної системи опитування дозволяє створювати інтерактивне 

середовище навчання, яке, згідно з результатами проведеного дослідження, 

позитивно впливає на академічну успішність і мотивацію студентів. 

Перспективними напрямками подальшого дослідження є аналіз 

дидактичних можливостей звичних для студентів мобільних додатків 

зворотного зв'язку для посилення мотивації і оптимізації роботи в аудиторії; 

створення і пілотування нових форматів завдань і вправ на основі додатків 

зворотного зв'язку для розвитку комунікативної та соціокультурної 

компетенцій, а також для організації інтерактивної аудиторної та самостійної 

роботи студентів. 

 
 

Инновации в системе дистанционного обучения 
Кутья Е.А. 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
г. Харьков, Украина 

e-mail: ekutya@ukr.net 
 

Понятие «инновация» означает нововведение, новизну, изменение. Если 

мы говорим об учебном процессе, то инновации означают прежде всего 

введение нового в содержание, методы и формы обучения, организацию 

совместной деятельности преподавателей и студентов, а также формирование 

современного образовательного пространства.  

Знания стареют каждые 3-5 лет, а технологические знания каждые 1-2 

года, а в скором времени вероятнее всего эти сроки будут сокращаться. Если 

несколько лет назад мы говорили о дистанционном обучении, как об 
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инновации, то опыт прошлого 2019-2020 учебного года в условиях карантина  

показал, что это жизненная необходимость. 

Дистанционное обучение – это один из видов инноваций в организации 

профессионального образования. Оно дает возможность получать знания или 

повышать свою квалификацию на любой дистанции от учебного заведения.  

Дистанционное обучение  это совокупность технологий, которые 

позволяют создать единое образовательное пространство или среду, где студент 

получает основной объем учебного материала, преподаватель контролирует все 

виды его учебной деятельности (включая самостоятельную работу)  и весь 

этот процесс происходит на основе интерактивного взаимодействия 

преподавателя и студента.  

В современном мире информатики  и телекоммуникаций,  общения и 

передачи информации и знаний – грань между обучением и работой 

постепенно стирается. Эти два слова становятся синонимами в силу того, что 

все профессиональные знания требуют постоянного усовершенствования. 

Независимо от  географии, дистанций и часовых поясов современная мировая 

телекоммуникационная система дает возможность создания системы массового 

беспрерывного самообразования.  

Дистанционное обучение вошло в XXІ век как самая эффективная 

система подготовки специалистов  с одной стороны и как инструмент 

поддержки их высокой квалификации – с другой. А в условиях начавшейся 

пандемии короновируса и  карантинных ограничений дистанционное обучение 

дает возможность каждому человеку пройти обучение или повысить 

квалификацию. Это обуславливает переход к концепции мобильных идей, 

знаний и обучения с целью распределения этих знаний с помощью обмена 

образовательными ресурсами.  

При дистанционном обучении используются различные методы подачи 

учебной информации и различные инструменты. Уже сменилось несколько 

поколений используемых технологий, начиная от традиционных печатных 
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изданий и до найсовременнейших компьютерных технологий (радио, 

телевидение, аудио/видеотрансляции, аудио/видеоконференции, E-

Learnіng/onlіne Learnіng, Інтернет- конференции, интернет-трансляции). 

Большинство крупных компаний и университетов создают в качестве 

своего структурного подразделения центры дистанционного обучения. Задача 

таких центров  стандартизировать, сделать более доступной и вместе с тем 

улучшить систему подготовки сотрудников или, если мы говорим об 

университетах – преподавателей и студентов – то есть, всех участников 

учебного процесса.  

Существуют разнообразные организационные модели или программы 

дистанционного обучения: обучение по типу экстерната  оно предназначено 

прежде всего для студентов, которые в силу определенных причин не могут 

посещать стационарные учебные заведения; обучение на базе одного 

университета  представляет собой целую систему обучения для студентов, 

которые обучаются только дистанционно, на основе новых информационных 

технологий, включая компьютерные телекоммуникации ˗ такие программы 

разработаны во многих ведущих университетах мира; сотрудничество 

нескольких учебных заведений при разработке программ дистанционного 

обучения, что позволяет сделать эти программы более качественными и 

доступными; автономные образовательные учреждения, которые 

специализируются только на дистанционном образовании, примером может 

служить открытый университет в Лондоне (The Оpen University) в Лодоне 

(https://www.open.ac.uk/); автономные  учебные системы  как правило 

обучение здесь ведется с помощью теле- или радиопрограмм; и наконец, 

неформальное интегрированное дистанционное образование, которое 

ориентировано на особую образовательную цель  к примеру 

профилактическая программа здоровья, или реабилитации.  
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Дистанционное обучение предполагает использование следующих 

элементов: дистанционные  курсы; веб  страницы и  сайты; электронная почта; 

форумы и блоги; чат и ІCQ; теле - и видеоконференции; виртуальные классные 

комнаты; и т.д. 

Дистанционное обучение претендует на особую форму обучения, оно 

имеет целый ряд преимуществ, среди них  снижение затрат на процесс 

обучения (аренда, транспортные расходы и т.д.); одновременное обучение 

большой аудитории слушателей или студентов; повышение качества обучения 

за счет использования современных приемов и инструментов и наконец, 

главное преимущество ˗ создание единой образовательной среды. 

Дистанционное обучение не только играет все большую роль в 

модернизации образования, но является необходимым условием существования 

и развития системы образования в мире в сложившихся ныне условиях.  

Дистанционное обучение развивается колоссальными темпами, прежде 

всего за счет развития сети Интернет, и расширения его информационных и 

коммуникационных возможностей. При этом важно помнить, что 

дистанционные технологии требуют от преподавателей освоения новых 

возможностей, инструментов и инноваций, отработки методик усвоения 

знаний, анализа приоритета факторов, которые оказывают влияние на 

эффективность работы преподавателей и студентов.  

Система дистанционного обучения может и должна занять приоритетное 

место в системе образования, ведь при ее грамотной и профессиональной 

организации, без сомнений, можно обеспечить качественное образование, при 

этом находясь в безопасности и не выходя из дома.  
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Сучасні вимоги до рівня підготовки з іноземних мов диктують активний 

процес упровадження варіативної системи вимог до теорії та практики 

викладання. Інноваційні освітні проекти покликані реалізувати сучасну освітню 

парадигму, основним змістом якої є індивідуалізація та особистісно-

зорієнтоване навчання, зростання можливості творчої самореалізації в 

освітньому процесі, синергія співпраці викладачів і студентів. 

Інноваційність завжди була властива педагогічній діяльності як 

найважливіша характеристика, що відображає процес розвитку педагогічної 

науки і практики. У сучасній освіті інновації все більше поширюються. Саме 

інновації сьогодні покликані гармонізувати відносини в освітньому процесі, 

зробити його результати відповідними вимогам суспільства й індивідуальним 

потребам людини, вирішити проблеми формування успішної особистості. 

Навчання будь-якої мови як іноземної має на меті комплексну реалізацію 

виховних, освітніх і розвивальних завдань. Під час навчання іноземні слухачі 

опановують основні види мовленнєвої діяльності. Креативний (творчий) підхід 

до навчання іноземної мови забезпечує оволодіння основами письма, мовлення, 

аудіювання, а також підвищує мотивований інтерес до вивчення іноземної 

мови. На думку вітчизняних і зарубіжних авторів, необхідно забезпечувати 

креативний підхід у навчанні, що має такі основні аспекти: креативний процес, 

креативний продукт, креативну особистість і креативне середовище. 

mailto:tatianalaguta0@gmail.com
mailto:Olga28tak@gmail.com
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Креативний процес передбачає створення психологічної захищеності іноземних 

слухачів емоційно-благополучної атмосфери, що сприяє реалізації творчих 

проектів, розвитку інтелектуальної, емоційної та мовленнєвої діяльності 

іноземців, впливає на позитивний емоційний стан групи й розвиває ініціативу 

та самостійність. Творчі завдання й види роботи сприяють зняттю втоми, 

релаксації, допомагають розвитку мовленнєвої активності, сприяють 

успішному засвоєнню лексико-граматичного матеріалу − отриманню 

креативного продукту (досягнення поставлених цілей шляхом творчого 

підходу) і збагаченню особистості в цілому.  

Завдання викладача іноземної мови полягає в тому, щоб інтерес слухачів 

до мови, що спостерігається у них на початку навчання, був постійним і 

стійким. Чинник інтересу має велике значення для успішної реалізації завдань у 

навчанні української мови як іноземної. Тому викладачеві важливо виховувати 

креативну особистість, залучаючи студентів до участі у рольовій грі, у творчих 

проектах, інсценуваннях, конкурсах, вікторинах, у створенні творчих 

лабораторій: випуск газет іноземною мовою, вивчення свят, традицій,  пісень 

тієї країни, мова якої вивчається. Усе зазначене сприяє створенню особливого 

креативного середовища, коли студенти відвідують заняття із бажанням, 

радістю, інтересом до відкриття нового, створеного спільними творчими 

зусиллями, оскільки основними вимогами сучасного суспільства є розвиток 

творчої особистості, здатної виходити за межі відомого, приймати нестандартні 

рішення, розвивати діяльність, що характеризується новизною. Креативність, 

здатність до творчості є найважливішою складовою сучасної людини. 

Творчий підхід до викладання іноземної мови ґрунтується на ідеї, що 

будь-який студент може бути творчим, якщо він займається у творчому 

середовищі, яке демонструє складність мови, близької до реальних ситуацій 

спілкування, гнучкість і динамічність підбору мовних форм вираження залежно 

від мети комунікації. 



126 

 

Комунікативний метод спрямований на одночасний розвиток основних 

мовних навичок (усного та писемного мовлення, граматики, читання й 

аудіювання) у процесі живого, невимушеного спілкування. Основне завдання 

викладача полягає в тому, щоб навчити студента спілкуватися нерідною мовою.  

Лексика, граматичні структури, вирази чужої мови подаються студентові в 

контексті реальної, емоційно забарвленої ситуації, яка сприяє швидкому й 

міцному запам'ятовуванню досліджуваного матеріала. Комунікатівний метод 

передбачає руйнування психологічного бар'єру між викладачем і студентом. А 

коли студенти перестають відчувати "дистанцію" між собою і викладачем, коли 

їм цікаво, весело і приємно з ним спілкуватися − їм простіше почати 

розмовляти нерідною мовою. Численні  ігрові елементи у викладанні 

пожвавлюють заняття, підтримують позитивний емоційний настрій студентів, 

підсилюють їхню мотивацію. Робота "в парах", "у трійках", участь у дискусіях 

із питань, що цікавлять студентів, – усе це дозволяє викладачу врахувати 

індивідуальні особливості студентів, зробити заняття творчими й цікавими, і 

одночасно дає викладачеві можливість непомітно для студентів здійснювати 

повний контроль над процесом навчання. Саме такий метод дає максимальний 

результат і піднімає рівень знання мови. 

Коли у студентів накопичений певний запас мовних знань, виникає 

можливість дати їм вихід за допомогою драматизації. Використання 

драматичної літератури на заняттях під час навчання української мови як 

іноземної може бути цінним методом, оскільки це сприяє збільшенню 

словникового запасу студента, поліпшенню його вимови й застосуванню мови у 

спілкуванні за реальних ситуацій. Особливо цінною у драматизації є 

креативність, що розвивається у студентів. Через драматизацію українська мова 

стає живим досвідом спілкування. 

Одним із найбільш популярних видів навчальних ігор є драматизація.  

Вона надає навчальним заняттям реалізму й інтересу, спрямована на розвиток 

співпраці та єдності в навчальній групі і, застосована в розумних межах, має 
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значну ефективність. Термін "драматизація" використовується американськими 

педагогами як загальне поняття на позначення всіх форм імпровізованих п'єс, 

що використовуються як  навчально-виховні засоби на всіх рівнях навчання від 

дитячого садка до коледжу. Сюди належать драматична гра, драматизація 

розповіді, імпровізована робота в пантомімі, тіньові п'єси, п'єси з ляльками та 

маріонетками, усі види непідготовленої драми.  

Призначення драматизації зарубіжні науковці вбачають у тому, що вона 

є: засобом емоціоналізації навчального матеріалу й навчального процесу; 

розвагою;  терапією;  мистецтвом; засобом вираження соціального досвіду; 

засобом або формою творчого мислення. Драматизація епізоду або проведення 

тривалих ігор допомагає іноземним студентам  організувати своє мислення, 

бачити взаємозв'язки, закріплювати нову лексику. Використовується 

драматизація насамперед під час викладання гуманітарних дисциплін.  Це одна 

з найбільш поширених форм групової роботи.  

Аналіз наукової літератури засвідчив, що драматизація є однією з 

ефективних сучасних технологій навчання іноземної мови. У Британській та 

Американській методичних школах їй приділяється значна увага. Драматизація 

як методичний прийом для навчання мови вперше була застосована в Англії. 

П. Слейд (1954) і Б. Уей (1967) є зачинателями використання зазначеного 

прийому. Їхня ідея драматизації як засобу формування творчої особистості  

багато в чому вплинула на подальший розвиток методичних теорій щодо 

використання драматизації у процесі навчання [2]. Розробкою методики 

використання драматизації в навчанні мови займалися також С. Холден, 

А. Малі та А. Дафф, Дж. Редфорд, І.Б. Ібсен, Б. Вагнер та ін. 

Незважаючи на те, що в зарубіжній методичній школі досить ґрунтовно 

розроблена технологія використання драматизації, теоретичні аспекти цієї  

проблеми недостатньо досліджені у вітчизняній науці. У словʼянській 

методичній школі дослідники також зверталися до проблеми використання 
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драматизації в навчально-виховному процесі: І.Б. Костіна, В.В. Самаріч, 

В.М. Букатов, Н.Я. Макарова, М.М. Філімонова, Н.В. Іванова та ін. 

Однак аналіз наукової літератури із зазначеної проблеми свідчить про те, 

що застосування драматизації дуже обмежене. Недостатньо вивчені 

психологічні аспекти емоційно-чуттєвого аспекту діяльності під час навчання 

іноземної мови, не розкриті повною мірою потенційні дидактичні можливості 

драматизації, відсутня розробка поетапної технології використання 

драматизації в навчанні іноземної мови. Усе це доводить актуальність обраної 

проблеми дослідження. 

Науковці розглядають драматизацію: 1) як прийом всередині технології: 

якщо йдеться про інсценування діалогу, казки або художнього тексту, то 

драматизація є елементом ширшої технології – ігрової технології; 2) як одну з 

форм презентацій у межах проектної технології, де вона є підбиттям підсумків, 

звітом про виконану роботу; 3) як самостійну технологію навчання в єдності 

цілей, змісту, принципів, методів і засобів навчання; тут важливий не тільки 

результат, але і сама діяльність, сам процес формування цієї діяльності, де 

студент, з одного боку, є виконавцем окремої ролі, а з іншого боку, реалізує 

себе як художник, композитор, автора вистави в цілому [2]. 

Драматизацію визначають як сукупність дій, що є засобом організації 

рольової поведінки студентів у заданих реальних і ігрових ситуаціях в 

освітньому процесі, що сприяють як формуванню й розвитку комунікативної 

компетенції іноземних слухачів, так і їх всебічному розвитку шляхом звернення 

до емоційно-чуттєвої сфері [2]. 

Розглянемо основні етапи здійснення методу. Перший етап драматизації 

становить імпровізацію та читання діалогів. Готуючись до постановки п'єси або 

сцени з п'єс студенти відпрацьовують рухи, жести, інтонації. Другий етап – це 

розігрування сцен, яке відбувається спочатку попарно, по троє, потім ролі 

розподіляються серед груп студентів. Групи проводять репетиції протягом 

певної кількості занять під безпосереднім керівництвом викладача. Третій етап 
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відбувається на сцені в актовому залі. Викладач бере участь у виставі як 

оповідач, який пов'язує разом окремі сцени. Позитивним аспектом методу є 

здійснення міжпредметних зв'язків із літератури, історії, предметів естетичного 

циклу. 

Драматична діяльність має широкий вибір організаційних форм роботи, 

які можна розподілити на три групи: а) залежно від кількості студентів, 

залучених до драматичної діяльності (індивідуальна, парна, групова, 

колективна); б) залежно від кількості учасників безпосереднього спілкування 

під час драматизації (монолог, діалог, полілог); в) залежно від ступеня 

творчості (імітація, виразне читання, інсценування, рольова гра, вистава) тощо 

[2].  

Драматизація може бути використана на всіх етапах навчання. 

Драматизації властиві різні дидактичні можливості, завдяки їм вона сприяє 

більш якісному та ефективному процесу навчання.  Використання в навчанні 

української мови як іноземної драматизації, заснованої на принципах 

театральної педагогіки, що включає розвиток емоційної сфери і дію, може 

сприяти створенню сприятливих освітніх ситуацій, що підвищують 

ефективність навчання, а також повноцінній активізації здібностей до навчання, 

розвитку комунікативної, творчої та культурної компетенцій, надаючи 

позитивний вплив на формування і розвиток у студентів навичок соціального 

спілкування.  
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Нині Україна все ширше відкриває простір для іноземних громадян із 

пізнання й вивчення її культури, історії, літератури й мови. Вивчення 

іноземцями  української мови сьогодні стає ще більш актуальним, що пов’язано 

з  інтеграцією  України до світової спільноти  і змінами  суспільної свідомості. 

Першими ґрунтовними дослідженнями, важливими для розвитку 

методики викладання української мови як іноземної, стали докторські 

дисертації Г. Онкович та Л. Паламар. Л. Паламар у своєму дослідженні виділяє 

три етапи  навчання  української мови як іноземної: початковий (2-3 місяці, 

мета – навчити розуміти на слух повільне мовлення на основі обмеженого 

мовного матеріалу, читати короткі навчальні  тексти, розмовляти на навчально-

побутові  теми); середній  (4-5 місяців, мета – навчити розуміти  на  слух тексти 

на навчально-побутові теми, читати адаптовану літературу, наукові, 

публіцистичні, газетні тексти, розмовляти на навчально-побутові теми); 

основний (високий) – протягом навчання на основних факультетах закладів 

вищої освіти за обраним фахом (4-5 років, мета – розвиток і вдосконалення 

умінь та навичок, сформованих на попередніх етапах). На кожному етапі 

важливо правильно підбирати посібники та підручники, спрямовані на 

забезпечення ефективного оволодіння комунікантів базовою термінологією 

профільних дисциплін обраної спеціальності й основами наукового стилю 

мовлення української мови [2; 204]. 

Важливим також є розуміння  взаємопов’язаності  мови  й  певних  виявів 

національної культури (національний  костюм,  деталі  поведінки,  етикет,  

жести, дотримання  відомих  обрядів,  звичаїв),  що  засвідчують  належність  

людини до різних народів. Мова збирає й  закріплює  історичний  досвід  

народу, стає відображенням його внутрішнього світу, неповторності 
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менталітету. Процес вивчення української мови невіддільний  від  

ознайомлення  з  культурою  України,  оскільки  мова  ніби ретранслятор  

передає  надбання  національної  культури  від  покоління  до  покоління, 

представникам інших етнічних соціумів [3; 179].  

Застосування в процесі  викладання української мови як іноземної 

матеріалів із лінгвокраїнознавства допомагає іноземним студентам 

адаптуватися до нового мовно-культурного середовища. Основним засобом 

подання лінгвокраїнознавчої інформації є текст. Тексти обираються на основі 

комунікативних потреб іноземних студентів, їхніх пізнавальних  інтересів і 

виховних завдань навчання. У текстах також можна ознайомитися з 

досягненнями української науки  і  культури,  прочитати  про визначних людей 

України у сфері науки, культури, спорту. Тексти передають художню 

атмосферу  України,  знайомлять із життям і творчістю видатних діячів 

української культури. Текст розглядається  як одна  з  важливих  форм  

комунікації, яка є механізмом становлення  індивіда як  соціальної  особистості.  

Українська  мова для  студентів з англійською мовою навчання  у закладах 

медичної освіти є одним із  найскладніших  предметів,  причому  труднощі  

викликає вербальне  вираження  змісту  предмета,  наприклад,  переказ  тексту,  

насиченого порівняннями, метафорами, образними висловами. Дуже важливо 

підбирати підручники для  іноземних студентів, оскільки використання  

лінгвокраїнознавчих  матеріалів стимулює  мотивацію  студентів,  формує  й  

підтримує  інтерес  до  вивчення  мови країни, в якій студент здобуває медичну 

освіту. До лінгвокраїнознавчого матеріалу належать: автентичні  тексти 

(уривки  з художньої  прози,  статті  з  журналів  та  газет),  автентичні діалоги, 

вірші, пісні. Розширенню  обізнаності  студентів  у  всіх  сферах 

життєдіяльності  сприятиме  також перегляд телепередач, документальних та 

художніх фільмів українською мовою. Використання лінгвокраїнознавчих 

прийомів у викладанні української мови як іноземної передбачає оволодіння 

студентами знаннями про культуру, історію, реалії та традиції  країни; 
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залучення  до  діалогу  культур  (іншомовної  та  рідної);  усвідомлення суті  

явищ  української  мови  та  їх  порівняння  з рідною мовою; уміння  вчитися 

(працювати з книгою, підручником, довідковою літературою, словниками) [6; 

253].  

Для стимуляції пізнавальної діяльності іноземців, які вивчають 

українську мову,  потрібно  активізувати  діяльність студентів, тобто  не  просто  

використовувати різноманітність  методів,  прийомів  та  засобів  навчання, а 

одночасно поєднувати традиційні (пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, 

дослідницький методи) та інноваційні навчальні технології (а саме: 

інтерактивні  методи  викладання,  метод  проектів, рольові  ігри, використання 

технічних  засобів  навчання  (комп’ютерних  та  мультимедійних,  мережі 

Internet, соціальних мереж  та ін.) [7], [8]. Таким  чином,  щоб зробити 

традиційні  заняття  цікавими,  підвищити ефективність навчального  процесу  

й  рівень  знань  слухачів,  варто  використовувати  на заняттях  викладання  

української  мови  як  іноземної  інноваційні  методи [1; 112].  На  такому 

занятті спираємося на традиційну структуру – сприймання нового матеріалу, 

засвоєння, осмислення, узагальнення, – але використовуємо незвичайні форми. 

Активно вводити в процес  вивчення  мови  різноманітні  аудіоматеріали,  що  

репрезентують  певну комунікативну  ситуацію,  записи  спонтанного  

мовлення,  відеозаписи  та  радіозаписи (наприклад, новини, уривки фільмів та 

ін.). 

Для вивчення мови  також  можна  використовувати  інтерактивні  методи 

викладання:  «Незакінчені  речення»,  «Мозковий  штурм»,  «Вилучи  зайве»,  

«Роз'єднай слова», «Дешифрувальник», «Алітерація імені» (особливо 

ефективно використовувати цей  метод  під  час організації знайомства  групи 

або  при  вивченні  теми  «Зовнішність  і характер людини»),  «Заверши фразу», 

«Комплімент»,  «Прогноз погоди»,  «Асоціації», «Алфавіт» (дозволяє 
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повторити практично всю лексику з теми), «Зміна співрозмовника» (метод, що 

тренує діалогічне мовлення) та інші.  

Викладання  української  мови  як  іноземної  має  відповідати  вимогам  

часу, опиратися  на  останні  досягнення,  прогресивні  здобутки  науки  та  

техніки [7; 269].  Інтернет-технології  можуть  успішно  використовуватись  на  

таких  заняттях  з  метою  пошуку студентами  додаткової  інформації  з  теми,  

що  вивчається,  для  збору  даних  для створення комп'ютерної презентації, з 

метою перевірки рівня знань студентів – робота з різноманітними онлайн-

тестами, а також для роботи з онлайн-словниками. А залучаючи в роботу зі 

студентами презентації Power Point, викладач сам стає режисером  свого  

заняття.  Проста  у  використанні,  ця  програма  дозволяє  викладачу створити  

анімаційний  опорний  конспект  заняття,  включити  відео-  і  аудіофрагмент, 

зобразити  в  динаміці  якесь  явище,  подію,  що  допоможе  студентові-

іноземцю легко засвоїти  новий  лексичний  чи  граматичний  матеріал.  

Особливо  ефективним  нам видається використання презентацій під час 

вивчення нової лексики не тільки з тем «Продукти», «Вулиця», «Місто», 

«Транспорт», «Магазин», «Відпочинок», а й теми з мови професійного 

спрямування «Кісткова система», «М’язова система» та інші. 

Серед  засобів  активізації  пізнавальної  діяльності  студентів  під  час  

вивчення української  мови  як  іноземної  одним  із  найефективніших  є  

гумор,  він  допомагає підтримувати жвавий інтерес та увагу, створювати 

сприятливу емоційну атмосферу на занятті [5; 54].  

Важливо також заохочувати іноземців  читати  книги,  журнали  та  

газети, переглядати телепередачі, документальні  та художні фільми  

українською  мовою,  що сприятиме  розширенню  світогляду  студентів,  їхньої  

обізнаності  в  усіх  сферах життєдіяльності людини [4; 141].  

Отже,  перед  викладачем  української  мови  закладу вищої освіти  постає  

завдання  створити  такі умови вивчення української мови, щоб студенти могли 

активно послуговуватись нею в усіх сферах громадського життя, оскільки 
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іноземні студенти використовують мову і як інструмент набуття професійних 

знань, і як засіб повсякденного спілкування. На нашу думку,  поєднання  на  

практиці  традиційних  та  інноваційних  методологічних  підходів нададуть  

можливість викладачам  мови покращити результативність навчального 

процесу і  рівень  знань  студентів,  значно  підвищити  ефективність  

організації  їхньої навчально-пізнавальної діяльності.  
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At the present stage of development of society, the process of intercultural 

communication takes new forms: various electronic means of communication are 

widely used e-mail, Skype, webinars, electronic conferences and seminars, social 

services, IP-telephony, electronic boards and much more. 

In order to achieve the goals of teaching foreign students of philological 

disciplines and preparing future specialists for communication in modern intercultural 

society, teachers of philological disciplines in higher education institutions of 

agricultural profile must use new information and communication technologies and 

teaching methods to motivate and stimulate students to learn a foreign language. 

In the education of foreign students there are problems associated with 

insufficient knowledge of the language. In the study of professional disciplines, these 

problems are exacerbated by inadequate pre-university training. The fast pace of 

teachers' language in lectures and practical classes creates additional difficulties for 

foreign students in mastering the curriculum. For high-quality and rapid adaptation of 

foreign students, it will be advisable to use electronic educational resources in the 

educational process. 

Electronic educational resources (EER) – educational resources presented in 

electronic-digital form and include structure, subject content and metadata [1]. 

A new direction in the introduction of educational resources in the educational 

process of foreign students of agricultural profile – Integrated EER, which is a 

holistic system of different types and formats of educational material (including a 

logically integrated set of tasks for joint activities of teachers and students and for 

independent student work) and ensuring the learning management process. Electronic 

educational resources are designed to combine the theoretical and practical aspects of 

student learning, as well as expand the possibilities of control and self-control and 
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increase students' interest in future professional activities. The use of such complex 

electronic educational resources in the educational process allows to implement in 

practice innovative teaching methods make courses personality-oriented and increase 

the informatization of education. This approach will promote differentiation and 

allow to form an individual educational trajectory for each student, to introduce the 

principles of competently-oriented learning into the educational process, to increase 

the desire for self-learning and self-improvement, etc. 

Quality electronic educational resources in philology, offered to foreign 

students of agricultural profile, must contain traditional criteria (compliance with the 

educational program, compliance with modern knowledge of the subject, 

accessibility, relevance of information, etc.) and special.  

Special criteria for international students are [2]: 

1) providing such components of the educational process as providing 

information in a video adapted for foreign students; the presence of a practical 

component; use of means of current and final control of knowledge; 

2) availability in time and space, which gives foreign students the opportunity 

to study educational material at a pace and place convenient for him, at a convenient 

time; 

3) multimedia: the use of multimedia technologies in the creation of electronic 

educational resources makes the content resource more visual, understandable to the 

user, allows you to use more mechanisms of student perception of new information; 

Achieving high educational results becomes possible for the implementation of 

the main functions of electronic educational resources, which can be used to: create 

new types of educational activities and support the functioning of traditional 

educational activities at a higher quality level through information and 

communication technologies; provide opportunities to change the nature of the 

interaction of participants in the learning process. 

The shown functions can be realized through such possibilities of electronic 

educational resources, as: 
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 availability of information provided to foreign students; 

 qualitative and operative processing of information by means of modern 

information technologies in real time; 

 organization of virtual laboratories; 

 presentation of educational content with different degrees of detail and with 

different degrees of complexity; 

 choice of individual graphic work. 

In Poltava State Agrarian Academy, the main electronic educational resource 

for foreign students is the website of the educational institution and the page of the 

Department of Philological and Social Disciplines. In the free online access of 

foreign students you can find an electronic class schedule, information about 

teachers, curricula and a description of the discipline of philology, the subject of term 

papers or dissertations, electronic textbooks, etc. 

In the electronic libraries of the educational institution foreign students can get 

acquainted with the new-methodical, reference literature to improve the quality of 

study of philological disciplines. Electronic resources of the Vernadsky National 

Library and foreign electronic resources of free access in universities and institutes 

are available for foreign students on the Internet. 

The website of Poltava Agrarian Academy contains a special section 

«Information for foreign citizens». The website of the higher education institution 

contains the following contributions: 

 Academic programs and majors 

 The tuition fee 

 To persons who want to enter 

 License sheets, licenses, certificates and samples of education documents 

 Аbout us 

 Housing of foreign students 

https://www.pdaa.edu.ua/en/node/5130
https://www.pdaa.edu.ua/en/content/tuition-fees-foreign-citizens
https://www.pdaa.edu.ua/en/content/dear-foreign-citizens
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/08/07/01/derzhvagrarnakademiya17.pdf
http://tiny.cc/fa2vfz
http://tiny.cc/ej2vfz
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2687/dokumentyproosvituinozgromadyan.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/en/content/senter-international-education
https://www.pdaa.edu.ua/en/content/housing-foreign-students
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Among the electronic resources for foreign students of agricultural profile the 

most common are electronic textbooks, manuals, teaching materials which are 

provided in free access on the official website. 

Useful electronic resources for educational purposes for foreign students of 

agricultural profile are electronic dictionaries. Among the most common dictionaries 

are: 

 multitran.ru – one of the most popular dictionaries on the Internet; 

 lingvo.ua – free online dictionary Lingvo.  

 Urban Dictionary is an online dictionary of English slang words and phrases. 

 Wiktionary is a multilingual project of the Wikimedia Foundation. Grammar, 

explanatory, etymological dictionaries and thesaurus for more than 150 languages; 

 Merriam-Webster – English dictionary 

 http://dictionary.reference.com/translate/ – electronic dictionaries and 

thesauri with the ability to translate tests into 14 languages; 

 http://dictionary.reverso.net/ – Collins electronic dictionaries with translation 

into 11 languages. 

The introduction of philological electronic resources in the educational process 

of foreign students contributes to solving the problem of achieving qualitatively new 

educational results under the condition of their professional use – the right 

combination of electronic educational resources with traditional methods of teaching. 

The use of electronic educational resources expands the possibilities of the 

educational process, but they remain only a tool.  
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Introduction. Pay attention to conditions of COVID-19 a population should 

live, work, be treated and study according to «new rules». This problem is also actual 

for Ukraine. Under such conditions, students of native universities need quickly 

«switch» to distance learning, which, ultimately, determines the relevance of this 

research. 

Object. Investigation the attitude of students of domestic universities to 

distance learning. 

Methods and materials. The research was carried out in September-October 

2020 using Google Forms technology and using a standardized questionnaire. The 

respondents were 112 adults, of whom 78,6 % were women; 94,6 % are students of 

KhNMU, 2,7 % – NTU «KhPI», 0,9 % – KNURE, 1,8 % – other; 86,6 % study 

general practice, 0,9 % – pediatrics, 7,1 % – dentistry, 5,4 % – other; 46,4 % study in 

the sixth year, 17,0 % – in the fifth, 3,6 % – in the fourth, 13,4 % – in the third, 

19,6 % – in the second and more junior years. 

Results. The generalized results of the survey revealed the following: 

– 57,1 % of respondents liked distance learning, and 42,9 % – remain 

supporters of full-time education; 

– the most common reasons for liking the distance form of learning are: 

convenience and accessibility to theoretical material; less time spent on transfer; 

more free time for personal affairs; compliance with quarantine requirements; 

– the degree of readiness of the material and technical base of the university for 

the proper organization of distance learning is assessed: fully ready (12,5 % of 

respondents); more likely yes than no (49,1 %); more likely no than yes (34,8 %); not 

at all (3,6 %); 
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– the measure of the adequacy of information resources on the university 

website, which are recommended by departments to prepare for practical distance 

classes: there is everything you need in free access (40,2 % of respondents); enough, 

but also have to use other sources (44,6 %); very few (12,5 %); no information 

(2,7 %); 

– the degree of readiness of university teachers to distance classes: completely 

(17,0% of respondents); more likely yes than no (55,4 %); more likely no than yes 

(27,7 %); not at all (0,0 %); 

– the part of academic disciplines where teachers manage to cover the material 

in detail and clearly: more than 75,0 % (15,2 % of respondents); 50,1–75,0 % 

(31,8 %); 25,1–50,0 % (28,8 %); up to 25,0 % (24,2 %); 

– the degree of comprehensibility of presenting the material in distance form of 

education: more understandable than in full-time education (11.6% of respondents); 

the same (31.3%); not so understandable as in full-time education (25%); depends on 

the teacher (32.1%); 

-the measure of interest in presenting the material of distance education: more 

interesting than in full-time form (19,6 % of respondents); very interesting (8,9 %); 

the same (33,9 %); more interesting in full-time education (37,5 %); 

– the most significant changes due to distance learning: increasing the number 

of tests, presentations and situational tasks that are analyzed (40,2 %), decreasing the 

number of tests, presentations and situational tasks that are analyzed (8,0 %), 

insufficient direct communication with the teacher (32,1 %), no change (19,6 %); 

– 37,5 % of respondents listen carefully and take an active part in the 

discussion of the material; 15,2 % – listen carefully, but answer only the teacher's 

questions; 9,8 % – just listen; 3,6 % – register for classes and continue to sleep; 

depends on the teacher (33,9 %); 

– the most common forms of current control are: oral interviews of all students 

(28,6 % of respondents); test or written task (31,3 %); answer only those who 
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expressed a desire (15,2 %); different combinations of the above options are used 

(24,9 %); 

– 25,9 % of respondents report that distance learning has had a positive impact 

on the quality of their knowledge; 20,5 % – report the negative impact; 53,6 % – no 

difference; 

– in the future, 30,4 % of respondents prefer to study only distance; 16,1 % – 

only full-time; 19,6 % – alternate full-time and distance learning; 23,2 % – to study 

clinical subjects in distance, theoretical disciplines in full-time form. 

Conclusions. Despite the rapid transition of domestic universities to distance 

learning, they were mostly sufficiently prepared for the new conditions. The cause of 

this was the proper material and technical base, sufficient information support and the 

general level of teacher training. At the same time, as in full-time education, the 

quality of distance learning significantly depends on the professional and personal 

characteristics of the teacher, which, combined with the motivation of students, 

determines the model of behavior of the students during classes. In general, despite 

the fact of effective introduction of distance learning, the most rational, however, is 

the full-time study of clinical and distance – theoretical disciplines. Further research 

should be devoted to the development of practical recommendations aimed at 

improving the quality rate of future doctors and shaping their professional careers. 
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Интерактивные методы обучения решают главную задачу – научить 

учащихся учиться. Интерактивное обучение – это разновидность активного 

метода обучения. Фундаментом методики обучения русского языка как 

иностранного (РКИ) является понятийный аппарат, который определяет цели, 
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задачи, содержание, принципы, методы, приёмы, средства и формы обучения, 

связанные между собой. Но главная роль принадлежит целям обучения, 

которые влияют на выбор содержания, принципов, форм, методов и средств 

обучения. Основные цели – общеобразовательная, практическая и 

воспитательная. Общеобразовательная помогает усвоить новую систему 

понятий; научить работать с книгой, излагать свои мысли в письменной и 

устной форме, формировать страноведческие знания и др. Практическая цель 

(коммуникативная) способствует формированию коммуникативных 

компетенций, развивает общение на русском языке. Большое внимание 

уделяется формированию неречевых коммуникативных умений, или умений 

пользоваться невербальными средствами общения. Воспитательная цель – это 

формирование мотивации изучения русского языка; норм поведения, 

ценностных ориентаций, уважительного отношения к культуре и традициям 

страны, в которой они получают образование. Содержание обучения РКИ – 

этот тот учебный материал, которым нужно овладеть, который нужно усвоить 

для достижения целей обучения.[14], [12, 188 с.]. 

В нашем университете и на кафедре создан модульный комплекс на базе 

речевого материала изучаемых дисциплин будущей специальности, что 

является продолжением работы по закреплению начальной языковой базы 

научного стиля речи иностранных учащихся [11, с.1-5]. 

Формирование речевого компонента коммуникативной компетенции 

учащегося предполагает развитие навыков и умений обработки информации 

предметов специальной направленности, которая расширяется за счет новой 

специальной лексики, например, в учебных пособиях «Русский язык как 

иностранный. Лексика медицинской клинической практики» или «Русский 

язык как иностранный. Обучение письменной речи» и другие. Работая над 

созданием учебных пособий, мы ориентировались на формирование 

профессионально-коммуникативных компетенций будущих врачей, язык 

специальности, с учётом уровня начальной подготовки групп с русским и 
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английским языком обучения. В пособиях использованы материалы, которые 

дают возможность расширить не только лексический запас учащихся, но и 

совершенствовать их профессиональные речевые умения. Кроме разработок и 

внедрения учебных пособий по языку специальности, в учебный процесс 

внедряются современные методы и технологии обучения таких, как Moodle [8, 

с. .253].  

Экспорт образовательных услуг, обучение иностранных студентов в 

вузах республики, преподавание русского языка как иностранного активно 

развивается в Беларуси как актуальная и перспективная область. В настоящее 

время активные методы и формы обучения объединяют ряд педагогических 

технологий, без которых невозможно представить современные методы 

обучения – это пассивные и активные методики образования. Пассивная 

модель – передача знаний от преподавателя учащимся (проверка знаний 

проводится в форме опроса, тестирования, контрольных и других видов работ). 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность и 

творческие способности учащихся [2, с. 157].  

При обучении русскому языку как иностранному, выбирая 

образовательную технологию, важно учитывать страну, из которой приехали 

учащиеся. Актуальная задача новых современных технологий обучения – это 

поиски методов, приёмов и технологий увеличения эффективности процесса 

обучения, развитие активной речевой коммуникации на занятиях по РКИ. 

Технологии организации работы с иностранными учащимися: 

информационные, личностно-ориентированные, игровые, эвристические и 

другие [1, 2561-2565]. 

Использование интерактивных технологий при изучении русского языка 

как иностранного является важным вопросом и рассматривается во многих 

трудах психологов, лингвистов и методистов Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Н. Щукина, О.Д. Митрофановой, 
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М.В. Васенковой, А.В. Ковалёвой, Н.В. Гончаренко, Т.И. Капитоновой, 

Е.С. Полати других учёных [1, 2561-2565]. 

Задачи интерактивного обучения: познавательная; коммуникативно-

развивающая; социально-ориентационная. Интерактивное обучение – это 

процесс взаимодействия, это активный метод обучения, а в настоящее время, в 

связи с эпидемиологической обстановкой в мире, этот метод осваивали в 

дистанционном формате. При правильной организации познавательной 

деятельности происходит обучение навыкам общения, умение работать в 

команде, в сотрудничестве – преподаватель – студенты; студенты – 

студенты. Только в таком формате происходит развитие личности, 

формируется способность мыслить и говорить, а дистанционные занятия, когда 

каждый студент находится в своём профиле и в то же время в группе, 

открывает дополнительные возможности для реализации педагогических 

технологий. Использование интерактивных форм обучения меняет роль 

преподавателя в образовательном процессе, он перестает быть центральной 

фигурой, а становится регулятором процесса. Преподаватель размещает файлы, 

помогает учащимся освоиться в выбранном интерфейсе и использовать все 

возможности для работы в среде обучения и получения знаний [12, 188]. 

Предполагается, что учащийся уже имеет базовые знания, навыки работы в 

офисных приложениях Microsoft, в Moodle, а другие дистанционные 

программы (сервис Google Classroom и др.) осваивали впервые. Получение 

знаний учащимися первого курса (английский язык обучения) в режиме онлайн 

вызывает споры в целесообразности такой формы обучения, но в сложившейся 

ситуации у преподавателей и учащихся не было выбора, поэтому 

преподаватели подошли к процессу обучения профессионально, творчески и 

сделали всё от них зависящее, чтобы интерес к изучению русского языка в этот 

период не ослабел. На Hangauts (Google Hangouts  это программное 

обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций)были 

проведены такие мероприятия, как Интернет-олимпиада, онлайн  конкурс 
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стихов, проводились дискуссии на определённые темы и спонтанно, просмотр и 

последующее обсуждение фильмов, расположенных на платформе Moodle [11, 

1-5]. 

Дистанционное обучение – этот процесс обучения не только трудоёмкий, 

так как требует детальной организации учебного процесса и дополнительной 

подготовки, но и наносящий вред здоровью всем участникам образовательного 

процесса: длительное нахождение у экрана компьютера, нагрузка на глаза, 

гиподинамия, повышение артериального давления. Но главное – обучение 

медицине онлайн не может быть качественным, если будущий врач не имеет 

возможности контакта с пациентом. Дистанционно аудиторное обучение 

неэффективно: затруднено качественное осмысление учебной деятельности, 

сложность проверки лексических и грамматических навыков, речевых умений, 

необходимость самодисциплины и т.д.[10, 665 – 669]. 

Применение интерактивных технологий в преподавании РКИ – это 

формирование и развитие речевых умений, навыков речевой деятельности, 

эффективное усвоение учебного материала, повышение и поддержание 

интереса к изучению русского языка на всех этапах обучения [4,4-28]. При 

использовании интерактивных методов преподаватель побуждает учащихся к 

самостоятельному поиску, меняется взаимодействие преподавателя и 

учащегося: проявляется активность учащихся, повышается их инициатива. 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение [5, 102-105]. Интерактивные методы обучения – это 

сотрудничество, поиск, диалог, игра. Используя на занятиях активные и 

интерактивные методы обучения, преподаватель повышает объем усвоенного 

учащимися материала. Типы интерактивных занятий: занятие - деловая игра: 

«В банке», «В регистратуре», «В поликлинике», «Врач и пациент»; занятие - 

аукцион, занятие - фантазия, занятие – игра «Новогодние приключения»,; 

занятие - концерт, занятие – экскурсия. Преподаватели используют и другие 

формы и технологии интерактивного обучения: мозговой штурм; работа в 
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малых группах; дискуссия; «карусель»; «дерево решений»; «аквариум» [11, 816], 

[12, 256]. 

Формы организации познавательной деятельности интерактивного 

обучения – повышение эффективности образовательного процесса, достижение 

высоких результатов; усиление мотивации к изучению дисциплины; 

формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 

формирование коммуникативных навыков; развитие навыков анализа и 

рефлексивных проявлений; развитие навыков владения современными 

техническими средствами и технологиями восприятия и обработки 

информации; формирование и развитие умения самостоятельно находить 

информацию и определять ее достоверность; сокращение аудиторной работы и 

увеличение объема самостоятельной работы учащихся [1, 2561-2565], [2,157], 

[3]. 

Интерактивные формы обучения подразумевают коммуникации между 

преподавателем и учащимися в процессе обучения, совместное осуществление 

решений учебных задач и вопросов, преодоление конфликтов, поиск общих 

точек соприкосновения, компромиссы [3,4-28].  

Можно сделать вывод: основой интерактивных подходов к обучению 

является взаимодействие преподавателя и учащихся и учащихся между собой. 

Основными условиями существования интерактива  это наличие цели, для 

достижения которой инициируется диалог, непосредственный и оперативный 

обмен информацией между преподавателем и учащимися, определенная 

научно-обоснованная степень равноправия при распределении функций, 

выполняемых в процессе решения проблемы, высокий уровень знаний и 

взаимопонимания, необходимые для достижения основной цели [3, 4-28].  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является достижение целей обучения, развитие 

коммуникативных умений и навыков. Оно помогает установлению 

эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает воспитательную 
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задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 

своих сокурсников [15]. Использование интерактивных форм в процессе 

обучения снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 

занятий и в то же время учащиеся и преподаватели предпочитают очную форму 

обучения [12, 188]. 

В условиях пандемии интерактивные технологии могут стать основой 

организации всего занятия или быть отдельным элементом на проводимом 

занятии, но мы понимаем, что учащиеся не всегда могут иметь возможность 

присоединиться к конференц-звонку Hangauts / Zoom / Skype [8, 272-275]. 

Знания, полученные любым путём, будут виртуальными, а чтобы стать 

знанием, информация должна быть обработана, усвоена и разложена по местам 

в мозге. И с этой точки зрения интерактивный учебный процесс компенсирует 

недостаток живого учебного общения [5, 102-105]. 

Для студентов-медиков, несмотря на вторую волну пандемии (COVID-

19), в республике Беларусь будет максимально сохранена очная форма 

обучения получения знаний и тогда реализация интерактивных форм обучения 

снимет нервную нагрузку обучающихся после длительного дистанционного 

обучения. 
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Ситуація, що склалася в Україні у зв'язку із стрімким розповсюдженням 

пандемічного грипу та  необхідністю підвищити якість освітнього процесу у 

цих умовах, викликала значний інтерес педагогів до можливостей використання 

онлайн-платформ для дистанційного навчання. Таки методики дозволяють 

розширити можливості освітнього середовища і підвищити ефективність 

навчання студентів. Але зазначимо, що так зване «онлайн навчання із 

застосуванням дистанційних освітніх технологій» має певну кількість 

відмінностей від правильно спланованого онлайн-навчання на основі масових 

відкритих онлайн-курсів.  

В умовах несподіваного карантину викладачі були вимушені 

організовувати навчальний процес за допомогою дистанційних технологій 

навчання на основі різних способів доставки електронного контенту і 

доступних інструментів комунікації студентів і викладачів в електронному 

інформаційно-освітньому середовищі. 

Основним принципом дистанційного навчання є безпосередня 

інтерактивна взаємодія студента з викладачем. При дистанційному навчанні 

студент безперервно контактує з викладачем, а також з іншими студентами. 

Виконання завдань і використання нових інформаційних технологій дозволяє 

студентам занурюватися у реальне мовне середовище через безпосереднє 

телекомунікаційне спілкування з носієм мови. 

 Технологія дистанційного навчання орієнтована, в першу чергу, на 

проведення зрозумілих, зручних для студента занять, що проводяться 

віртуально, у формі інтернет-відеоконференції. Як зазначає А. Суглобов, 

«електронні конференції – прекрасна можливість для проведення групових 

занять у творчій атмосфері, групових консультацій, відповідей на найбільш 
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актуальні питання, для виконання завдань, а також групової роботи. Важко 

знайти більш вдалий засіб для формування і закріплення навичок 

комунікативної діяльності» [1]. Одночасна передача відео зображення, звуку, 

слайдової та графічної інформації, емоційного заряду від викладача до студента 

і назад створює ефект очного заняття і дозволяє досягти бажаного результату. 

Головною метою навчання іноземної мови є розвиток комунікативної 

компетенції студентів, тобто формування і розвиток  в них комунікативних 

умінь у розумінні усного мовлення на слух, говоріння, читання та письмового 

мовлення. Досвід роботи свідчить, що найбільш продуктивною з точки зору 

навчання мови іноземних студентів є Zoom – хмарна платформа для проведення 

відео-конференцій, вебінарів та інших подібних онлайн заходів.  

Для розвитку комунікативних умінь актуальними виявилися такі 

можливості онлайн-платформи Zoom: 

- велика аудиторія для загального заняття, можливість ділитися на групи, 

пари; 

- можливість коментувати, ставити запитання; 

- мультиканальність, орієнтованість на всі види мовленнєвої діяльності 

(письмо, говоріння, аудіювання, читання); 

- можливість використання крім традиційних методів, інтерактивних 

методів навчання; 

- можливість використання електронних навчальних матеріалів, 

інтерактивної дошки; 

- функція контролю успішності студентів і можливість оцінювання 

безпосередньо на заняттях [2]. 

Розглянемо також інші переваги використання платформи Zoom, що 

проявилися у процесі мовної підготовки іноземних студентів.   

1. Створення відеоконференції і проведення заняття в режимі онлайн з 

можливістю обмінюватися повідомленнями в чаті, а також збереження та 

перегляду для тих студентів, які не були присутні на занятті. 
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2. Функція Breakout, rooms для проведення парної або групової роботи. 

Сутність цієї функції полягає в тому, що пари або групи знаходяться в окремій 

сесійній залі й не чують інших. Для викладача ця функція дає можливість 

розподілити студентів по залах  (наприклад, якщо є необхідність самостійної 

роботи чи студенти мають різний рівень володіння мовою), відвідувати той чи 

інший зал, закривати зал і повертати студентів в загальну кімнату. 

3. Відправлення в чат посилань на навчальні матеріали, контрольні, тести 

за варіантами (функція обмеження дозволяє відправляти посилання як групі, 

так і певній людині). 

4. Функція демонстрації екрану дозволяє робити показ презентації, відео 

та інших матеріалів з екрана викладача на екрани студентів. 

5. Функція коментування дозволяє виділяти фрагменти тексту, схеми,  

ілюстрації для того, щоб звернути увагу студентів на ту чи іншу вправу, 

наприклад, «З'єднайте рисунок і термін, що його позначає».  

6. Передача управління мишею студенту дозволяє в режимі «тут і зараз» 

побачити, як він зрозумів тему, лексику, завдання, і своєчасно виправити 

помилки.  

7. Інтерактивна дошка дозволяє відображати всю необхідну інформацію 

за темою.  

Використання формату вебінарів на заняттях з мовної підготовки 

іноземних студентів обумовлено необхідністю розвитку і вдосконалення їхньої 

комунікативної компетенції в режимі реального часу і прагненням створити 

справжнє іншомовне онлайн-середовище для спілкування за допомогою обміну 

письмовою, звуковою і відео інформацією;  запрошення гостей (викладачів-

предметників, українських студентів, експертів тощо.);  проведення опитувань, 

інтерв'ю та їх онлайн-трансляції. Так, наприклад, у процесі роботи нами був 

організований вебінар із залученням віддаленого гостя під час віртуальної 

екскурсії музеєм ХНАДУ. Сумісність онлайн-платформи Zoom з мобільними 

пристроями дозволила співробітнику музею проводити екскурсію прямо зі 
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свого телефону. Студенти, в свою чергу, мали можливість, не виходячи з дому, 

відвідати культурний захід і задати питання, обговорити тему і т. ін.  

Таким чином, використання онлайн платформ з метою мовної підготовки 

іноземних студентів дозволяє вирішити такі завдання: 

 - формування індивідуального плану і графіка навчання;  

-  організація командної роботи над проектами, ідеями; 

 - використання комунікативних методів навчання (чати, конференції, 

дебати, круглі столи та ін.;  

- розширення формату географії (наприклад, можливість відеозв'язку з 

іноземними студентами, які навчаються в інших ЗВО); 

- постійна актуалізація інформації, своєчасність її отримання з різних 

джерел, більш легке сприйняття інформації, її візуалізація; 

 - використання практико-орієнтованих методів навчання (дискусії, 

проекти, навчання у співпраці, дослідницька діяльність); 

 - єдиний освітній процес, що поєднує можливості очного та 

дистанційного навчання. 
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У сучасному взаємопов’язаному світі вміння спілкуватися кількома 

мовами є ключовим для взаємодії з людьми з різних країн та культур, з якими 

ми неминуче перетинатимемось. Окрім пізнавальних та економічних переваг, 

вивчення інших мов має і міжкультурні переваги, оскільки сприяє розумінню 

складності культур і дозволяє дізнатись про інше бачення світу. Тому вивчення 

mailto:mariaorobinska@gmail.com


153 

 

іноземної мови може виступати потужним інструментом для підвищення 

міжкультурних навичок, посилення глобальної співпраці та відкриття нових та 

інноваційних способів мислення та спільної роботи. 

Країни визнають багато переваг, пов’язаних із вивченням іноземних мов, 

і роблять більший акцент на викладанні іноземних мов у школах. 

Останні дані міжнародного опитування викладачів ОЕСР TALIS дають 

деякі уявлення про те, хто такі викладачі іноземних мов та як криза 

коронавірусу (COVID-19) може вплинути на них 1. 

Вчителі іноземних мов частіше бували за кордоном з професійних 

причин, ніж інші викладачі. Окрім вивчення мов за кордоном, викладачі 

іноземних мов часто навчаються в інших країнах в рамках навчання або 

викладають за кордоном. Різниця особливо велика в Європейському Союзі 

(ЄС), де в середньому 52% викладачів іноземних мов навчались за кордоном за 

час своєї педагогічної освіти, порівняно з лише 18% інших викладачів. Крім 

того, 26% викладачів іноземних мов в ЄС викладали за кордоном, у порівнянні 

з лише 9% інших викладачів. Міжнародні обмеження під час пандемії COVID-

19 дуже ускладнюють розвиток цього міжнародного професійного досвіду. 

Під час коронавірусу було обмежено не лише підвищення кваліфікації 

вчителів. Вчителі іноземних мов відіграють важливу роль у супроводі 

приїжджих учнів за кордон, і 22% з них подорожували за кордон, щоб 

налагодити контакти з іншими школами, порівняно з 13% інших викладачів. 

Однак вчителі іноземних мов частіше за інших вчителів використовують 

технології у своїх класах та як частина своїх уроків. Інтегруючи технології у 

своє навчання, викладачі іноземних мов можуть продовжувати відігравати 

ключову роль у зв’язку учнів та шкіл інших мовних спільнот - вирішальне 

завдання на даний момент 1. 

Дані TALIS також дають нам короткий знімок того, що насправді 

викладають викладачі іноземних мов. У середньому 18% викладачів 

викладають сучасні іноземні мови, з великими відмінностями в системах 
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освіти; в Австрії, Чехії, Данії, Ісландії та Норвегії 30% викладачів або більше 

повідомляють про викладання сучасних іноземних мов (деякі з них поряд з 

іншими предметами). На відміну від цього, це стосується менш ніж 10% 

викладачів в Австралії, Англії (Великобританія), Сінгапурі, Південній Африці 

та США. Більшість (63%) викладачів іноземних мов викладають також в інших 

предметних категоріях. Найбільш поширеною предметною категорією є 

"читання, письмо та література" рідною мовою учнів або мовою навчання, за 

якою йдуть суспільні науки, мистецтво, технології, математика та наука. 

Існують деякі відмінності у змісті підготовки вчителів іноземних мов 

порівняно з іншими вчителями. Вчителі іноземних мов на дев'ять процентів 

частіше, ніж інші вчителі, повідомляють, що викладання в мультикультурному 

чи багатомовному середовищі було частиною їхньої формальної освіти або 

навчання; і що вони почуваються "добре" або "дуже добре" підготовлені до 

цього 2. 

Результати TALIS показують, що вчителі іноземних мов відрізняються 

від інших вчителів і можуть внести свій внесок у свої школи унікальними 

способами. Вони почуваються краще підготовленими до викладання в 

багатокультурному або багатомовному середовищі, і той факт, що вони частіше 

беруть участь у міжнародній мобільності, також дозволяє їм виступати в ролі 

"міжнародних послів" своїх шкіл. Досвід та ноу-хау пересічного вчителя 

іноземних мов можуть стати надбанням для шкіл, які шукають шляхи 

підтримувати зв’язок та зберігати безперервність освіти, особливо під час кризи 

коронавірусу. 
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teachers? Електроний ресурс / Catalina Covacevich, Jimena Vargas // OECD Education and 
Skills Today  Режим доступу: https://oecdedutoday.com/coronavirus-foreign-language-teachers/ 

 
 

https://www.languagemagazine.com/2020/05/08/stephen-krashens-seven-tips-for-teaching-language-during-covid-19/
https://www.languagemagazine.com/2020/05/08/stephen-krashens-seven-tips-for-teaching-language-during-covid-19/
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Сучасний освітній процес для підвищення ефективності, економії часу 

потребує забезпечення інтернет-ресурсами, які стали одними з основних 

джерел інформації поряд з традиційними паперовими засобами. За допомогою 

інтернет-ресурсів знання та освіта набувають мобільності, долаючи відстані та 

час. Окрім того, використання інтернет-ресурсів це завжди зручно, оскільки 

інтернет-ресурси дають змогу навчатися коли, де і як вам зручно. Також це 

знайомство з новими  цікавим методиками та засобами навчання, наприклад: 

відео, аудіо, ігри, мобільні додатки, тести, картки, тренажери, вправи та багато 

іншого,  студент може  обрати на свій смак, яким саме чином він найкраще 

засвоює інформацію.  

У сучасному світі перед нами постало багато нових викликів, інтернет-

ресурси стали невід’ємною частиною нашого життя. На основі інтернету 

виникла, активно розвивається і впроваджується нова форма навчання – 

дистанційна. Інтернет здійснив перехід освіти на якісно новий рівень, 

зумовивши появу ще одного нового явища  інтернет-освіти, яка досить 

швидко поширюється. Так, С. Галахер стверджує, що остання збільшується 

щороку на 40% [2]. За іншими даними, 6,1 мільйона американських студентів, 

що становить 31 %, вивчають хоча б один інтернет чи онлайн-курс [1]. 

Ми також вирішили зібрати  в  одному огляді корисні, з нашої точки зору, 

безкоштовні сайти для тих, хто вивчає українську мову як іноземну. Іноземні 

студенти  можуть обрати один з цих сайтів, які було розроблено для того, щоб 

зробити процес навчання інтерактивним, веселим і одночасно пізнавальним. 

Смішні персонажі, поєднання аудіо  та текстових матеріалів, можливості 

вибору мови навчання допоможуть студенту отримати задоволення і  користь 

від уроків. 
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Перший сайт: «Loecsen»  це один з найпростіших і водночас дуже 

корисних сайтів для вивчення основ української мови, тому що він має 

незаперечні переваги: ви можете вибрати мову навчання (вони розподілені на 

групи за регіонами поширення); є слова і фрази, які вам потрібні для побутових 

ситуацій; всі матеріали доступні як вашою рідною мовою, так і українською, в 

аудіо та текстовій версіях, а також є прості смішні картинки, що описують 

ситуацію. Також ви можете пройти онлайн-тести, щоб перевірити свої знання. 

Другий сайт:«Українські уроки»   це проект українського мовознавця, 

досвідченої викладачки, яка готова зробити вивчення української мови легким і 

доступним для іноземців. Навчальні матеріали складаються з подкасту та блогу 

з корисними матеріалами на різні теми, які допоможуть вам піднятись з рівня 

початківця до впевненого знавця української мови. Анна Огойко, яка створила 

цей ресурс, використовує багато різних інструментів і способів передачі 

інформації: музика, фільми, зображення, вона також дає поради і списки з 

корисними посиланнями, щоб зробити процес навчання ще більш доступним. 

Третій сайт: «iLanguages» – це простий вебсайт, де можна знайти корисні 

слова та вирази, які українці найчастіше використовують і деякі важливі фрази 

для щоденних розмов. Крім того, вікторина для самостійної перевірки знань 

доступна онлайн безкоштовно  так ви дізнаєтесь, чи засвоїли інформацію, яку 

отримали на уроці. 

Четвертий сайт: «Funky Ukrainian» – студент вивчає українську мову 

через запам’ятовування найбільш поширених слів і виразів на основі слухання і 

повторення всіх фраз, які пропонуються на цьому сайті. Він розділений на три 

блоки: 

1. «Вразити»  вирази, які додають спонтанності у вашу вимову 

(сюрприз, здивування, ввічливість, гнів, жаргон тощо). Використовуючи їх, ви, 

здається, знаєте більше ніж є насправді, тому що ці фрази не такі, як у 

https://www.loecsen.com/en/learn-ukrainian
https://www.ukrainianlessons.com/
http://ilanguages.org/ukrainian.php
http://www.funkyukrainian.com/
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звичайній українській граматиці  вони характерні для повсякденної, живої 

української мови. 

2. «Любов»  тут все, що потрібно для справжніх романтичних стосунків, 

або для створення приємних розмов унікальним способом. Висловлюйте своє 

захоплення, турботу та щирість. 

3. «Словник»  зробіть свій словник більш багатим, використовуючи цю 

категорію. Вивчайте слова з ряду корисних тем: члени сім’ї, зовнішність людей, 

міста, номери тощо. 

Література: 
1. Allen I. E., Seaman J. Going the distance: Online educationin the United States / I. E. Allen, J. 
Seaman. – 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/goingthedistance.pdf 
2. Gallagher S. Report – Distance learning at the tipping point: Critical success factors to growing 
fully online distance learning programs / Gallagher S. – Boston, MA : Eduventures, Inc, 2002. 
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Появление информационных технологий и внедрение в жизнь 

персональных компьютеров на рубеже XX-XXI веков не только поменяли 

жизнь общества, но и внесли свои коррективы, стали занимать доминирующие 

позиции в образовательном процессе. Появились новые понятия: Е-обучение, 

дистанционное обучение, кибер-образовательная среда и т.д.  

Потребность в использовании компьютерных технологий в образовании 

на данный момент очень велика. Роль преподавателя при этом нисколько не 

умаляется, напротив, расширяются его возможности в применении самых 

различных обучающих средств и механизмов воздействия на учащегося, 

увеличивается сфера влияния его личности: от университетской аудитории до 

‛виртуального класса’ с неограниченным числом учеников в сети Интернет. 
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Таким образом, информационные технологии – это лишь инструмент в руках 

преподавателя. 

Информационные технологии на современном этапе дают большую 

возможность авторам-разработчикам компьютерных программ, от которых 

требуются новые методические приемы для решения поставленных задач. 

Материал должен отвечать всем современным тенденциям развития науки, так 

как учебные материалы, разработанные ранее устарели и не соответствуют 

современным государственным общеобразовательным стандартам. 

Современные ученые (Е. Власов, О. Бочкова, В. Колесникова) сходятся во 

мнении, что для того, чтобы решить данную проблему, нужно разработать 

концептуальный подход в организации учебного материала мультимедиа 

комплекса (с учетом сертификационного уровня), отобрать место каждого 

элемента мультимедийного комплекса на гипертекстовой основе (анимация, 

видео, звук, сопровождение изображения), определить виды и формы работы с 

учебным материалом, предусмотрев тренировочные и тестовые задания, 

разработать механизм организации и управления работой студентов в 

гипертекстовой среде, продумать оптимальную и логичную форму разработки 

компьютерных материалов, а также не стоит забывать о создании 

преподавательских презентаций, в противном случае (полагаясь только на 

компьютер) роль преподавателя превратится только в контролирующий, но не 

обучающий элемент.  

Следовательно, среди первостепенных задач, которые необходимо 

решить в современных вузах, можно выделить следующие:  

 обеспечение материально-технической базой кафедры русского языка;  

 анализ уже готовых учебных материалов и отбор актуального материала;  

 расширение отобранных материалов (системы упражнений) и снабжение 

его грамматическими пояснениями с расстановкой гипертекстовых ссылок для 

снятия возможно возникающих трудностей в понимании;  
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 разработка единой для всех студентов системы и критериев контрольных 

оценок;  

 обеспечение пояснительных и служебных текстов на языках 

пользователей.  

При учете всех вышеперечисленных критериев можно рассчитывать на 

появление качественно нового электронного учебного пособия. Любая 

обучающая компьютерная программа – это инструмент, который призван 

помогать в организации самостоятельной работы студентов, особенно это 

касается тренировочной работы с лексическим материалом [1], [3]. Поэтому 

необходимо четко определить направленность, характер упражнений и 

подходящих для решения поставленных задач методических приемов. 

Наиболее часто используются следующие типы обучающих заданий:  

 вопросно-ответный диалог (суть работы обучаемого состоит в том, чтобы 

дать прямые ответы на вопросы компьютерной программы, используя в 

качестве основы и схемы языковой материал, содержащийся в вопросе); 

 диалог с выборочным ответом (для ответа обучаемый выбирает один из 

ряда предлагаемых вариантов); 

 диалог со свободно конструируемым ответом (диалог обеспечивается 

программой со всеми возможными вариантами ответов на каждый 

поставленный компьютером вопрос, для того, чтобы последний мог ‛узнать’ и 

оценить правильность ответа); 

 упражнения на заполнение пропусков (компьютер предлагает 

обучаемому текст или набор предложений с пропусками, необходимо 

заполнить пропуски, используя подсказку в виде русских слов, которые нужно 

перевести на иностранный язык и использовать в нужной форме; можно также 

заполнить пропуски словами или словосочетаниями, выбирая их из 

предложенных компьютером); 

 упражнения для самоконтроля владения словарём.  
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На Западе популярными считаются следующие компьютерные 

программы: Уордсток – программа для работы со словарями, позволяющая 

студенту самостоятельно формировать свой личный, персональный словарь с 

примерами из собственного опыта; Мэтимастер – программа для подбора 

соответствий (данный тип программ может быть полезен в курсе русского как 

иностранного) [3]. В вузах России используются такие образовательные 

системы, как ATutor, CCNet, Chamilo, Claroline, Desire2Learn, eFront, ILIAS, 

metacoon, OLAT, Sakai Project, WebCT, SharePointLMS, JoomlaLMS, Pass-port, 

Yacapaca, CampusCE, каждая из которых имеет свои преимущества и 

недостатки.  

Таким образом, если ставить задачу обеспечения компьютерными 

материалами подготовительных и основных кафедр русского языка как 

иностранного и далее поддерживать, и развивать эту работу, следует решать ее 

целенаправленно:  

 организовывать обучение преподавателей не только общим принципам 

разработки электронных учебников и пособий, но и работе с различными 

современными компьютерными программами;  

 финансировать проекты, целью которых является разработка 

мультимедиа учебников и пособий;  

 контролировать и доводить работу до стадии появления готового 

продукта и внедрения его в учебный процесс.  

Итак, система, представляющая компьютерную технологию обучения (E-

learning), включает техническое, соответствующее программное и учебное 

обеспечение. Разработка и использование современных компьютерных 

программ и различных структур учебного материала позволит создать систему 

интенсивного обучения, когда студенту предоставляется возможность выбора 

подходящей ему программы и технологии обучения, т.е. реализуется принцип 

индивидуализации обучения. Использование компьютерных технологий в 

обучении русскому языку создает благоприятную атмосферу на занятии, 
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помогает преподавателю организовать учебный процесс на высоком 

методическом уровне с учетом дифференцированных заданий, способствует 

развитию у обучающихся навыков пользования ресурсами сети Интернет, 

стимулирует их учебную и профессиональную деятельность.  

Представленное исследование не охватывает всего круга вопросов, 

связанных с применением информационных технологий в преподавании РКИ, 

что вызывает необходимость дальнейших исследований данной проблемы и 

разработки методических рекомендаций касательно улучшения организации 

работы с современными компьютерными технологиями в структуре курса РКИ. 
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Сегодня в образовании активно внедряются новые образовательные 

технологии. Под технологиями понимаются такие стратегии образования, 

которые требуют усвоения не только определенных знаний, но и навыков его 

получения, что предполагает особую методическую загруженность 

образовательного процесса [4]. В современном образовании данный термин 

используется для таких образовательных практик, которые не вписываются в 

традиционный образовательный процесс. По существу, данным термином 

обозначают методологические инновации в образовании, которые получают все 

mailto:oksana.snezhitskaya@mail.ru
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большее распространение в образовании. Сущность образовательных 

технологий выражается в том, что изменяется характер и способ образования. 

Наряду с развитием умственного потенциала учащихся происходит личностное 

развитие, т.е. сам процесс образования предполагает иную позицию учителя и 

ученика в образовании: они выступают как равноправные участники 

образовательного процесса [3]. 

Руководители проекта технологии развития критического мышления 

придерживаются мнения, что надо заменить традиционное «накопительное» 

образование, при котором головы учеников служат специальными 

«кладовыми», куда учителя кладут знания, – на образование «проблемно-

постановочное», когда ученики занимаются реальными, взятыми из жизни 

проблемами. Учение пойдёт гораздо успешнее, если ученики будут 

формулировать проблемы, в т. ч. экономические, политические и 

общественные на основе собственного жизненного опыта и затем решать их, 

используя при этом все возможности, которые предоставляет им школа. 

Американский профессор и педагог Джон Дьюи считает, что критическое 

мышление возникает, когда ученики начинают заниматься конкретной 

проблемой. 

Фокусирование по проблемах стимулирует природную любознательность 

учеников и побуждает их к критическому мышлению. Только «сражаясь» с 

конкретной проблемой, отыскивая собственный выход из сложной ситуации, 

ученик действительно думает. [2, с.12]. 

В технологии ТРКМ используются разные методы и приемы, 

применяемые как на определенном этапе, так и в качестве стратегии ведения 

урока в целом [1, с. 29 – 61]. 

Приём «Бортовые журналы» 

Графические формы организации материала, например, «Дневники» и 

«Бортовые журналы», могут стать ведущим приёмом на стадии осмысления 

содержания. 
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«Бортовые журналы» – обобщающее название различных приёмов 

обучающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы 

записывают свои мысли. В простейшем варианте учащиеся записывают в 

бортовой журнал ответы на следующие вопросы (таблица 1): 

Таблица 1 – Пример таблицы приёма «Бортовой журнала» 

Что мне известно по данной 

теме? 

Что нового я узнал из текста? 

  

 

Левая колонка бортового журнала заполняется на стадии вызова. При 

чтении, во время пауз и остановок, студенты заполняют правую колонку 

бортового журнала, связывая полученную информацию со своим видением 

мира, со своим личным опытом. 

Этот приём используется при изучении темы «Физическая активность – 

путь к здоровью и красоте». Для заполнения левой колонки бортового журнала 

студентам предлагается ответить на вопрос «Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым и жить долго?». Для заполнения правой колонки бортового журнала 

предлагается прочитать следующий текст: 

Движение – это наиболее характерное качество всех живых организмов. 

Двигаясь, они обеспечивают себя пищей, из которой потом получают энергию. 

Человеку движение нужно больше, чем животным, потому что он ест 

более калорийную пищу, живёт в комфортабельном жилье, одевается в 

тёплую одежду. Чтобы поддержать температуру тела, человеку нужно 

немного калорий. А пища у человека более калорийная, обильная и регулярная.  

Медицина не делает людей здоровыми, она только лечит. Самый верный 

путь к долголетию, красоте, высокой работоспособности – это физическая 

активность.  
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В наше время люди мало двигаются, так как ездят на транспорте, на 

работе часто сидят, много времени проводят за компьютером. Сейчас люди 

гораздо чаще страдают от стрессов, в то время как быстрая ходьба, бег, 

любая физическая нагрузка помогают расслабиться, успокаивают нервную 

систему. А стресс – это причина многих заболеваний (инфекционных, 

онкологических и т.д.). Малоподвижный образ жизни является причиной 

гиподинамии. Когда человек мало двигается, у него появляется лишний вес, 

болезни глаз и спины, головные боли, нарушается обмен веществ.  

В идеале каждый день необходимо делать зарядку, бегать. Но всё это 

можно заменить долгими прогулками, уборкой квартиры, работой в саду и 

огороде. Любая физическая активность стимулирует работу сердца и органов 

дыхания. 

Чтобы быть здоровым, нужно соблюдать следующие правила:  

– делать перерывы во время работы, чтобы сделать несколько 

упражнений;  

– забыть о лифте, подниматься и спускаться только по лестнице;  

– ходить пешком, а не пользоваться общественным транспортом; 

– заниматься спортом.  

Тогда вы будете жить долго и счастливо, потому что движение есть 

жизнь.  

Приём «Дневники» 

Интересным приёмом является «Двухчастный дневник». Этот приём 

также дает возможность читателю увязать содержание текста со своим личным 

опытом. Двухчастные дневники могут использоваться при чтении текста на 

уроке, но особенно продуктивна работа с этим приёмом, когда студенты 

получают задание прочитать текст дома (таблица 2). 

Таблица 2 – Пример двухчастного дневника 

Цитата Комментарии 
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В левой части дневника записываются те моменты из текста, которые 

произвели наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, 

ассоциации с эпизодами из собственной жизни, озадачили, вызвали протест 

или, наоборот, восторг, удивление, т. е. такие моменты, на которых 

«споткнулись». Справа студенты должны дать комментарий: что заставило 

записать именно эту цитату? На стадии рефлексии идёт возвращение к работе с 

двухчастными дневниками. С их помощью текст последовательно разбирается, 

студенты делятся замечаниями, которые сделали к каждой странице. Если 

преподаватель хочет привлечь внимание к тем эпизодам в тексте, которые не 

прозвучали в ходе обсуждения, он знакомит студентов с собственными 

комментариями. 

«Трехчастный дневник» имеет третью графу «Вопросы (письма) к 

учителю». Этот прием позволяет работать не только с текстом, но и обращаться 

к учителю по поводу прочитанного (таблица 3). 

Таблица 3 – Пример №1 приёма «Трёхчастный дневник» 

 

Цитата Комментарии. (Почему эта 

цитата привлекла ваше 

внимание?) 

Вопросы (письма) к учителю 

     

 

Трехчастный дневник может быть оформлен и таким образом (таблица 4): 

Таблица 4 – Пример №2 приёма «Трёхчастный дневник» 
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Цитата Вопросы. (Почему эта цитата 

привлекла ваше внимание?) 

Ответы. (Комментарии 

по прошествии 

некоторого времени) 

   

 

Соответственно, изменится и функция приёма, он будет служить для 

более вдумчивого, длительного чтения. Здесь студенты сами отвечают на свои 

вопросы по прошествии некоторого времени. 

Очень хорошо используется приём «Дневники» при изучении текста 

«Факторы продления человеческой жизни»: 

Каждый человек хочет быть здоровым и жить как можно дольше. Но 

всё равно приходит старость. И старея, человек чувствует себя уже не так, 

как раньше.  

Многие люди думают, что болезни приходят в старости. Но в старости 

болезни чаще всего приходят к тем, кто к ним не подготовился заранее. 

Неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни 

разрушают здоровье.  

Здоровье – это гармония трёх компонентов: физического, духовного и 

социального. 

Долголетие и здоровье невозможно без ежедневных физических нагрузок, 

потому что движение – это жизнь. Любая физическая активность 

стимулирует работу сердца и органов дыхания. Учёные давно поняли, что 

работа – это необходимое условие здоровья и долголетия человека. Известно, 

что ни один ленивый человек не достиг глубокой старости. Все долгожители – 

это очень активные люди. 

Правильное питание – важное условие долголетия. Соблюдайте режим 

питания: есть надо регулярно, в одно и то же время, небольшими порциями. 
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Полезно есть рыбу, сыр, морепродукты, фрукты, овощи. Гиппократ говорил: 

«Еда должна быть вашим лекарством, а лекарство – вашей едой». 

Для здоровья человека вредны стрессы, поэтому нужно как можно 

меньше волноваться. Здоровый человек – это счастливый человек. Важное 

условие долголетия – это позитивное настроение и желание жить долго и 

счастливо.  

Человек – это социальное существо. Общество влияет на здоровье 

личности. Для человека важны отношения с семьёй, родственниками, 

друзьями, коллегами по работе.  

Все три компонента здоровья тесно связаны между собой и не могут 

существовать друг без друга. 

Недавно китайские генетики доказали, что долголетие на 20% зависит 

от наследственности. Остальные 80% – это результат образа жизни 

человека, его желания жить, качества здравоохранения и экологии. Факторы 

риска – это загрязнение воздуха, отрицательные эмоции, малоподвижный 

образ жизни, курение и алкоголь. 

Таким образом, в современной образовательном процессе вести обучение 

путем трансляции информации учителем нельзя, главным становится 

формирование умения учиться самостоятельно. Работая по технологии 

развития критического мышления, учитель перестает быть основным 

источником информации и, используя приемы технологии, превращает 

обучение в совместный и увлекательный процесс. 
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Сэр-Вит, 2010. – 256 с. 
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образования: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 
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В данной статье мы не будем рассматривать теоретическую 

составляющую определения «дистанционное обучение», о перспективах 

которого писал ещё А.Н. Щукин [6] и научно-методическим исследованием 

которого занимались Э.Г. Азимов, A.A. Ахаян, М.А. Бовтенко, Л.П. Клобукова, 

Е.Н. Виноградова, О.И. Руденко-Моргунова и другие, а обозначим некоторые 

проблемы и вопросы, связанные с созданием и организацией личной 

виртуальной языковой образовательной среды в экстремальных условиях и 

требующие внимания и дальнейшего рассмотрения.  

Дистанционным обучением (ДО) назовем совокупность образовательных 

технологий и методических приемов, при которых целенаправленное 

взаимодействие преподавателя и студента осуществляется в удаленном режиме 

на основе информационно-технологических и педагогических компетенций 

преподавателя. И примем за общепризнанное, что дистанционное изучение 

иностранных языков представляет собой гораздо более сложную задачу, 

нежели дистанционное освоение теоретических учебных курсов. [4;195] 

В последние годы ДО русскому языку как иностранному развивалось в 

нескольких направлениях: с помощью сетевых ресурсов, на которых 

иностранный язык постигается самостоятельно, без контакта с преподавателем, 

с помощью дистанционных курсов на разных платформах с незначительным 

контактом с преподавателем и занятий по Skype, проводимых с помощью 

современных программ, обеспечивающих надежную видеосвязь.   

http://prosdo.ru/ouazob/37
mailto:irachrom@gmail.com
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О дистанционном языковом образовании много говорили, занимались 

разработкой и внедрением компьютерных технологий в обучение языку, 

создавали дистанционные курсы на платформе moodle, обсуждали вопросы 

онлайн обучения, однако не воспринимали всерьез. Но новая реальность, 

появившаяся вместе с коронавирусными карантинными ограничениями, 

вынудила всю образовательную среду функционировать в условиях дистанта и 

заставила преподавателей на ходу решать вопросы отсутствия необходимых 

гаджетов, самостоятельно осваивать компьютерные программы и приложения, 

искать новые формы и жанры работы, контроля, наиболее эффективные при 

digital-обучении. 

В условиях карантина у каждого преподавателя русского языка как 

иностранного на подготовительном отделении ХНУ имени В.Н. Каразина 

возникла срочная необходимость в создании и организации собственной 

обучающей среды. 

Методика РКИ базируется на ориентированной на практику 

коммуникативно-деятельной концепции, поэтому модели ДО лекционного 

типа, проводящиеся в асинхронном режиме, к которым относим уроки на 

youtube, посчитали для себя неактуальными.  

Учитывая всеобщую смартфонизацию, первым и основным способом для 

учебного контакта со студентами-иностранцами стали мессенджеры (Viber, 

Telegram и другие), преимущества которых в моментальной коммуникации, в 

возможности информировать всех студентов в едином окне и быстро 

обмениваться учебными материалами. Наряду со многими достоинствами 

мессенджеры имеют существенный недостаток, так как представляют собой 

место постоянной профессиональной занятости и поглощают личный ресурс 

преподавателя. В основном из-за того что студенты не знакомы с правилами 

цифрового этикета: присылают свой вопрос или другую информацию не 

единым сообщением, а циклом; пишут в любое время дня и ночи; отправляют 
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голосовые сообщения, присылают файлы без имени, названия и номера 

задания. 

На следующем этапе требовалось быстро найти программное 

обеспечение для организации практического занятия в онлайн режиме. Из 

предложенного  Zoom, Discord, Meet, HangOut, остановились на Skype, 

составили расписание уроков. Skype был выбран потому, что эта бесплатная 

программа имеет функцию демонстрации экрана, проста в использовании, 

видеозаписи уроков хранятся в общем чате месяц. Доску заменил обычный 

файл в формате .doc, набираемый крупным шрифтом. 

Однако групповое дистанционное занятие в режиме реального времени – 

это не традиционный урок русского языка как иностранного в аудитории. 

Подготовка к уроку в Skype занимает значительно больше времени, чем 

обычно, так как постоянно требуются презентационные материалы, которые 

сопровождают объяснение грамматики и диалог со студентами, облегчают 

восприятие и способствуют коммуникации. Анимированные материалы, с 

помощью которых предъявляется новый материал, потом закрепляется и 

повторяется, происходит выход в речь, выполняются упражнения, так как 

обычное чтение упражнений в учебнике превращает онлайн урок в 

неинтересное  и напрягающее занятие. 

Преподаватель должен быть готов быстро решать задачи, возникшие в 

процессе урока: от технических до методических. К каждому уроку готовить 

папку со сканом нужных страниц учебника, таблицами, презентацией в 

PowerPoint. Заранее открыть на компьютере вкладку с google-переводчиком и 

необходимым видео. Предварительно проверить звук, уметь вовремя включать 

и выключать микрофоны студентов, звук которых создает дополнительные 

шумы, мешает обучению.  

В то же время тщательная и длительная подготовка к онлайн уроку не 

является страховкой от перебоев с Интернетом, проблем с камерой, 

наушниками, микрофоном и от присутствия посторонних людей и животных 
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рядом с обучающимся. Порой урок превращается в настоящее испытание для 

преподавателя, а предварительная подготовка сводится к нулю и приходится на 

ходу менять план урока. 

При дистанционном обучении особого внимания требует организация 

разных видов контроля  текущего, промежуточного и итогового. [4;200] 

Текущий контроль осуществлялся при проверке присланных учащимся 

выполненных домашних заданий и во время видеоконференций в Skype. 

Промежуточный контроль осуществлялся согласно программе учебной 

дисциплины после освоения необходимого материала. Итоговый контроль 

проводился строго в определенное время и был подготовлен в соответствии с 

экзаменационными требованиями, проверялись все 4 вида речевой 

деятельности. 

Для промежуточного контроля было использовано интерактивное 

тестирование. На подготовительном отделении ХНУ имени В.Н. Каразина 

компьютерные тесты в программе Ispring suite (IS) давно являются частью 

учебно-методического комплекса и используются в качестве повторительных, 

закрепительных, обучающих, тренировочных упражнений, заданий для 

самоконтроля и контроля. Одно из главных преимуществ IS для преподавателя 

русского языка как иностранного  возможность включать аудио- и 

видеоматериалы в тестовые задания с целью систематизировать, 

корректировать и тестировать не только знание грамматического, лексического 

и страноведческого материала, но и уровень развития навыка аудирования. 

Задания с контрольным тестированием загрузили на веб-ресурс, ограничили 

время и количества прохождения теста, соотнесли процент выполнения с 

баллами. Студент получал ссылку, регистрировался, выполнял тест, подробные 

результаты с выставленными в автоматическом режиме баллами приходили на 

электронную почту преподавателя. 

Так получилось, что возможности веб-сервиса Google Class, активно 

используемого в период карантина большинством педагогов, у нас оказались 
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невостребованными, из-за того что студенты скачивали файлы с  заданиями, а 

выполненные упражнения отправляли через мессенджеры; у учащиеся из Китая 

были проблемы с доступом; можно было бы создавать Google формы, но тесты 

в программе Ispring suite имеют более широкий выбор типов заданий, особенно 

коммуникативных.  

Говорить о том, что  наша организация образовательных мероприятий в 

дистанционном формате была выстроена идеально, нельзя. Сегодня, например, 

были бы использованы для онлайн уроков Zoom или MS Teams. Однако 

дистанционная образовательная языковая среда, созданная в экстремальных 

обстоятельствах и требующая от преподавателя гораздо больше 

интеллектуальных, физических и психических усилий, свою задачу выполнила. 

Большая часть слушателей закончила подготовительное отделение, успешно 

сдав экзамены.  

В этом учебном году ДО активно интегрируется в учебные часы, вместе с 

тем увеличивается количество образовательных платформ, растет конкуренция 

среди создателей программного обеспечения и сервисов интерактивных 

заданий, появляются новые мобильные и веб- приложения, поэтому 

прослеживается острая необходимость в повышении digital компетенций 

преподавателей, чтобы при максимальном использовании возможностей 

Интернета обеспечить качественное обучение языкам, не только сравнимое с 

традиционными занятиями в аудитории, но и превосходящее его. 

Несмотря на то что вынужденный дистант оказался стрессом для всех,  в 

этом есть ряд положительных моментов: повышение цифровой грамотности 

преподавателей, создание новой обучающей среды, использование качественно 

иных методических приемов, поиск оптимального сочетания самостоятельной 

учебной деятельности учащегося и работы в контакте с преподавателем, 

внедрение новых технологий в обучение языку. 
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Использование различных видов мультимедийных материалов при 

изучении иностранных языков прочно вошло в учебный процесс. С помощью 

компьютера, интерактивной доски, презентативных материалов вводится весь 

учебный материал: от ввода грамматического материала до финального 

тестирования и самостоятельной работы студента. Как правило, обучающие, 

тренировочные и тестирующие программы объединены в различные 

комплексы, которые решают те или иные дидактические задачи в ходе 

обучения языку иностранных студентов. 

Понятие комплексности сложно и разнообразно, и разные исследователи 

трактуют его по-разному. Под комплексным использованием понимают 

наличие и  применение сформированного комплекта компьютерных средств 

обучения, предназначенных для решения дидактических задач с целью 

достижения заданного уровня обученности студентов. В этом случае 

комплексность зависит от того, какие дидактические цели ставит 

преподаватель, как он располагает материал, как и когда будут применяться 
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мультимедиа средства, то есть какова сама логика проектирования этого 

комплекса. 

Другие исследователи определяют комплексность как объединение 

нескольких автономных видов информационных средств обучения с целью 

получения новых дидактических возможностей.  

Нередко комплексное использование разных компьютерных программ 

связывают с возможностью одновременного воздействия на несколько органов 

чувств (каналов восприятия) обучаемого, например зрение, слух и др. 

Некоторые полагают, что это перевод всего учебного материала в 

электронную форму. И эта форма является необходимым фоном, на котором 

разворачивается все содержание урока.  

Ряд же исследователей убеждены, что комплексность определяется 

применением различных видов информационных технологий на всех видах 

занятий по учебной теме в сочетании с традиционными печатными учебными 

пособиями в соответствии с общим дидактическим замыслом.[1] 

Наиболее оптимальным способом комплексного применения 

информационных технологий в процессе обучения представляется  сочетание 

различных видов программных продуктов в зависимости от этапа усвоения 

учебного материала, включая определяющую роль преподавателя как 

организатора активной учебно-познавательной деятельности студентов. 

Рассмотрим некоторые пути комплексного применения различных видов 

обучающих компьютерных программ и определим возможные сферы их 

использования.  

Это, прежде всего,  

- наглядная демонстрация трудных для понимания без непосредственного 

наблюдения явлений с помощью графических и анимационных моделей;  

-   установление связей между объектами и явлениями; демонстрация 

функционирования  изучаемых объектов;  
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- формирование различных навыков и умений в процессе интерактивных 

форм обучения;  

-    обеспечение создания учебных  проблемных ситуаций, обеспечение 

разных видов игровых форм,  

-    самостоятельная работа студентов с целью закрепления изученного 

материала и возможность самоконтроля полученных знаний.  

В зависимости от конкретных дидактических задач на одном занятии 

могут применяться как отдельные типы программного обеспечения, так и 

сочетание нескольких типов обучающих программ. Это могут быть только 

материалы для преподавателя или сочетание презентативных форм с теми 

программами, которые обеспечивают индивидуальную работу студентов. При 

этом необходимо помнить, что комплексное применение различных видов 

информационных технологий будет эффективным только в случае  их 

систематического, а не фрагментарного, эпизодического применения в течение 

всего учебного процесса.[2] 

Техническое обеспечение компьютерных классов позволяет  решить 

задачи комплексного использования мультимедиа средств в полной мере. 

Наличие интерактивной доски (или, по крайней мере, проектора) и 

персональных компьютеров в одном классе позволяет создавать такие 

компьютерные комплексы, которые будут последовательно решать несколько 

учебных задач на одном уроке.  

В этом случае комплекс мультимедиа материалов не будет содержать 

большое количество отдельных обучающих презентаций и упражнений. Такой 

мини-комплекс будет охватывать только одну грамматическую тему. В него 

войдет презентация нового материала (PowerPoint), презентации для 

первичного закрепления и обсуждения проблемных и игровых ситуаций (в 

среде интерактивной доски SMARTboard) и несколько упражнений для 

самостоятельной работы студентов (HotPotatoes). Таким образом, 
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преподаватель будет иметь на уроке широкий инструментарий для воплощения 

любых методических находок. 

Первым опытом составления такого учебного комплекса стала тема по 

научному стилю речи, общая для инженерного и медицинского профиля 

«Состав вещества». Как известно, эта тема включает ряд конструкций, близких 

по значению или синонимичных. 

ЧТО состоит из ЧЕГО 

ЧТО является составной частью ЧЕГО 

ЧТО входит в состав ЧЕГО 

Для ввода новых понятий и синтаксических конструкций использовалась 

программа PowerPoint. Все модели рассматриваются на примере молекулы 

воды. Первый слайд вводит понятия, которыми придется оперировать в ходе 

объяснения. Второй и третий слайды показывают функционирование 

изучаемой модели (позиции до и после анимации). (Рис.1) 

 

Дальнейшее усвоение материала проходит в интерактивном режиме, 

когда студент (или группа студентов), используя функции SMARTboard, 

активно участвуют в познавательном процессе. Для этого в программе 

SMARTnotebook создана вторая презентация к этому уроку. Интерактивные 

игровые задания направлены не только на первичное закрепление нового 

материала, но и на расширение знаний о сфере употребления изучаемых 

моделей (глаголов). Пример такого задания на рис. 2. 

Рис. 2. 
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Третий этап работы – закрепление полученных знаний студентами при 

выполнении самостоятельного задания на эту же тему. Такие задания созданы в 

инструментальной среде HotPotatoes. Опираясь на уже знакомую модель, 

студент на своем персональном компьютере должен самостоятельно ввести  с 

клавиатуры необходимый текст. Правильность выполнения задания 

проверяется автоматически. 

Рис. 3. 

 

Возможно также дать студентам домашнее задание в виде файла (или с 

помощью рассылки на электронные адреса). В этом случае упражнения 

работают как тренажер для самостоятельной работы студента и не проверяются 

преподавателем. Эту функцию выполняет компьютер. 

Заключительным этапом работы по изучаемой теме является мини-тест. 

Он выполняется студентами в начале следующего урока в течение 15 минут. 

Тест выполнен в среде MyTest. 
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Таким образом, использование комплексного подхода организации 

электронных средств на уроке представляется эффективным методом введения 

и закрепления нового материала.  
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Важливим елементом навчання є контроль. Від ефективності контролю в 

навчанні багато в чому залежить вирішення педагогічних завдань: формування 

інтересу до предмета, ставлення до навчання, формування таких якостей, як 

самостійність, ініціативність, працьовитість. 

Проблеми контролю зберігають свою актуальність і в мовній підготовці 

іноземних студентів. Викладач повинен контролювати обсяг і якість засвоєння 

навчального матеріалу, визначати рівень мовної компетенції, усувати 

прогалини в знаннях учнів і вносити необхідні корективи в процес навчання. У 

той же час постійно удосконалюються форми контролю для найбільш 

об'єктивної оцінки знань учнів. 

Інтернет вже став невід’ємною частиною життя сучасного суспільства. 

Ресурси Інтернету створюють неосяжне інформаційно-освітнє середовище для 

освіти та самоосвіти людей, задоволення їх професійних і особистих інтересів і 

потреб. У зв’язку з цим «методика навчання іноземних мов повинна мати у 

своєму розпорядженні усе розмаїття прийомів, способів і видів роботи, бути 

гнучкою і диференційованої, враховувати всі фактори, що впливають на 

успішність навчання» [Шатілов, 1990, c. 50]. 
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За допомогою мережі Інтернет створюється справжнє мовне середовище 

на основі інтенсивного спілкування з носіями мови, роботи з автентичною 

літературою різного жанру, аудіювання оригінальних текстів у виконанні носіїв 

мови [Полат, 2007, c. 25]. 

На сьогоднішній день в мовній підготовці іноземних студентів 

складаються тенденції, відповідні нинішнього рівня технічного прогресу. 

Ефективність застосування інформаційних технологій на мовних заняттях вже 

не підлягає сумніву: чим більше систем сприйняття задіяно в навчанні, тим 

краще і міцніше засвоюється матеріал. Активне ж впровадження 

інформаційних технологій в навчальний процес примножує дидактичні 

можливості, забезпечуючи наочність, аудіо та відео підтримку та контроль, що 

в цілому сприяє підвищенню рівня викладання. Використання сучасних 

інформаційних технологій робить процес навчання іноземним мовам у вищій 

школі різноманітним і цікавим. 

Останнім часом викладачами вишів все частіше використовується такий 

вид контролю знань і умінь студентів, як тестування, яке дозволяє оптимізувати 

роботу педагога, досягти ефективнішої оцінки якості освіти і усунути 

суб’єктивізм в експертизі мовної компетентності учнів. А бурхливий розвиток 

сучасних технічних засобів і інформаційних технологій навчання дозволяє 

істотно розширити поле методичних розробок викладача і значно різноманітити 

й удосконалити учбовий процес. 

Вимушений швидкий перехід в on-line навчання поставив перед 

викладачами питання взаємодії зі студентами та зворотного зв'язку.  

У кіберпросторі тестовий контроль розглядається як один з елементів 

зворотного зв’язку. Об’єктивний тестовий контроль за навчальною діяльністю 

студентів забезпечує зовнішній зворотній зв’язок і внутрішній зворотній 

зв’язок (самоконтроль). Зовнішній зворотній зв’язок дозволяє здійснити зсув 

оцінки якості підготовки за межі навчального закладу, що призведе до 

об’єктивізації атестації студентів. Внутрішній зворотній зв’язок дозволить 
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самому студенту визначити за результатами тестування об’єктивний рівень 

його підготовки і провести самодіагностику прогалин та недоліків у його освіті. 

Зворотній зв’язок служить підставою для внесення необхідних коректив в 

процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів і форм організації, 

керівництва та управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. 

Об’єктивний, надійний і валідний тестовий контроль має важливе освітнє 

і розвиваюче значення.  

Виховне значення тестового контролю характеризується підвищенням 

відповідальності за виконану роботу не тільки студентів, але й викладача, 

привчає студентів до систематичної праці й акуратності у виконанні 

навчальних завдань, формує в них позитивні моральні якості та створює 

здорову громадську думку. 

Для здійснення поточного, тематичного, підсумкового контролю, а також 

самоконтролю в on-line навчанні було вирішено використати Google Форми. 

Їх використання надає викладачеві можливість організувати тест з 

різними типами питань із застосуванням спеціальних форм в документі, 

організувати вікторину, створити опитування (анкетування) студентів.  

На нашу думку, саме Google Форми можуть стати незамінним 

помічником викладача, особливо в on-line навчанні. 

Викладачів в Google Формах привертає: 

1) Безкоштовність. 

2) Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і простота в роботі. Google Форми - 

це простий і ефективний інструмент, який завжди під рукою у будь-якого 

власника Google аккаунта. Форми дуже просто заповнювати і редагувати на 

ком’ютері, планшеті, смартфоні з доступом до Інтернету. 

3) Google Форми значно економлять час викладачів. Перевірка робіт 

студентів в он-лайн режимі займає величезну кількість часу. А результати 

самостійних і контрольних робіт автоматично підраховуються Google Формою. 
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Статистика відповідей представляється графічно у вигляді діаграми або 

таблиці. В Google Формі можна переглядати відповіді і помилки студентів. 

4) Зручний формат Google Форм дозволяє викладачам коригувати 

завдання. У викладача є можливість швидко побачити і проаналізувати, які 

питання викликали найменші труднощі, а які представляють труднощі для 

студентів. Все це можливо завдяки статистичній обробці результатів завдань, 

наочно представлених в таблиці Google. Google Spreadsheet можна 

завантажувати в форматах XLSX, HTML, CSV, TSV, PDF і ODS. 

5) Спільне створення матеріалів. Складання завдань для контролю і 

самоконтролю - це трудомісткий процес, в який часто залучені всі викладачі 

кафедри. Графік роботи у них неоднаковий. Знайти час, зручний для всіх, стає 

проблематичним. Google Форми в даному випадку полегшують взаємодію 

викладачів. В on-line режимі кожен з викладачів може працювати над 

складанням завдань у зручний для нього час, в будь-якому місці. Коли хтось 

додає елементи в Google Форму, будь-які зміни видно всім, хто залучений в 

процес складання завдань. Не варто боятися, що хтось зіпсує документ. Всі 

версії зберігаються в історії змін, і можна буде повернутися до більш ранньої 

версії. При необхідності можна захистити від редагування певні діапазони 

даних. 

6) Мінімальні вимоги для доступу – наявність інтернет-зв’язку 

7) Розмежування прав доступу (редагування, коментування, перегляд). 

Google Форми мають широкі можливості для конструювання тестів. 

Челишкова М.Б. характеризує педагогічні тести як «особливу сукупність 

завдань, які дозволяють дати об'єктивну, яку можна порівняти і навіть кількісну 

оцінку якості підготовки учня в заданій освітньої галузі» [ЧЕЛИШКОВА, 2002 

c. 4] За допомогою Google Форм викладач може складати тести для своїх 

студентів для поточного і підсумкового контролю. 

Google Форми мають широкі можливості по оформленню тестових 

завдань: 
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- Питання з вибором одного варіанта відповіді; 

- Питання з відповідями у вигляді списку; 

- Питання, що має на увазі кілька варіантів відповіді. Тут можна задати 

максимальне або мінімальне число обраних варіантів; 

- Сітка для вибору двох варіантів відповіді; 

- Питання, яке передбачає відповідь у вигляді короткого тексту (текст-

рядок); 

- Питання (текст-абзац), який передбачає відповідь у вигляді 

розгорнутого тексту. При цьому для текстового поля відповіді можна ввести 

обмеження за кількістю символів; 

- Вибір з сітки: шкала; сітка (множинний вибір); сітка прапорців; 

- Питання з полем для введення дати; 

- Питання з полем для введення часу. 

Дуже важливою характеристикою Google Форм є інтерактивність і 

мультимедійність. Google Форми дозволяють додавати як в завдання, так і в 

відповіді картинки, аудіо файли, відео, схеми, формули, карти, анімації. Це є 

дуже важливим для тестування саме з іноземної мови. Ілюстративний та 

відеоматеріал роблять завдання наочними, різноманітними і барвистими. У той 

же час сам студент може завантажити аудіо або відео файл. 

Як бачимо, Google Форми дозволяють створити різноплановий тест, що 

охоплює різні грані мови і тестує знання лексичних одиниць і граматики, 

навички читання, говоріння, сприйняття і розуміння інформації на слух. 

Типи відповідей задаються перевіряючим заздалегідь при конструюванні 

тесту. Кожне питання можна помітити як обов’язкове або необов’язкове. Якщо 

завдання позначено як обов’язкове, то без його виконання неможливо 

завершити і здати тест. Ця функція може допомогти реалізувати 

диференційований підхід: обов’язкові завдання  необхідний мінімум з 

пройденої теми, необов’язкові  завдання просунутого рівня. 
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В Google Формах можна налаштувати оцінювання відповідей, 

призначивши різні бали за вірне рішення завдань різної складності. Кількість 

балів в завданні встановлюється максимальне, щоб при перевірці викладач міг 

оцінити якість виконання завдання максимальним або меншою кількістю балів. 

В налаштуваннях можна вибрати автоматичну або ручну перевірку. Подібна 

можливість сприяє підвищенню надійності і стандартизації тестових 

вимірювань. 

Челишкова М. Б. зазначає особливий потенціал тестів у формуванні 

навичок самоконтролю студентів [ЧЕЛИШКОВА, 2002 c. 18]. Тести в Google 

Формах, що зберігаються в «хмарі», доступні студенту в будь-який час за 

посиланням від викладача. Можливість самостійно оцінити свої знання з 

вивченої теми допомагає сформувати у студента навички самоконтролю, 

вміння аналізувати результати власної діяльності. Після виконання завдань 

тесту в Google Формах студент відразу ж бачить відповіді і оцінку свого 

рішення відповідно до еталонних відповідей і обраної викладачем шкали. 

Можливість студента працювати з тестом в невимушеній обстановці формує 

для нього особливий психологічний комфорт, знімається нервозність ситуації. 

В даному випадку, звичайно, мова йде про діагностичний контроль. 

Підсумкове тестування повинно проходити під наглядом викладача. При 

on-line навчанні використовувався ZOOM (відео-зустріч) в певний визначений 

час, після закінчення якого доступ до Google Форми закривався. Щоб у 

студентів не було спокуси списувати, можна налаштувати перемішування 

питань, можливість бачити не зараховані відповіді. А також в залежності від 

завдань встановити автоматичну або ручну перевірку. 

Автоматичний збір статистичної інформації Google Форм дозволяє 

значно «розвантажити» викладача. Дані автоматично генеруються в таблицю, 

представляються у вигляді графіків і діаграм. Таким чином, викладач може 

зіставити зведені відповіді учнів як по одному завданню, так і по всьому тесту в 

цілому, завдяки чому може мати об’єктивну і вимірювану інформацію про 
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рівень знань тестованих. При накопиченні кількості виконаних тестів викладач 

може спостерігати динаміку успішності конкретного студента, що також буде 

сприяти створенню індивідуальної освітньої траєкторії. 

Переваги комп’ютерного тестування, реалізованого за допомогою Google 

Форм, компенсують тимчасові складнощі, пов’язані з освоєнням цього on-line 

сервісу і створенням банку тестів. 

Тести в Google Формах можна барвисто оформити: налаштувати 

зображення теми, колір теми, колір фону, стиль шрифту, . 

Google Форми забезпечують студентів низкою переваг: 

По-перше, Google Форми дозволяють проводити навчання дистанційно. 

По-друге, барвисте оформлення завдань знімає стрес, перемикаючи увагу 

студентів на зміст тесту. 

По-третє, об’єктивність і автоматичне вимірювання якості знань і 

компетенцій студентів. 

По-четверте, тестування за допомогою Google Форм викликає позитивні 

емоції. Студенти намагаються виконати завдання кілька разів, щоб поліпшити 

свій результат. 

Таким чином, тестування, що використовується для навчання і контролю 

знань іноземних студентів з мовної підготовки, яке проводиться за допомогою 

Google Форм, має великі можливості для організації освітнього процесу. 

Об’єктивність і автоматична вимірність якості знань і компетенцій з мовної 

підготовки дозволяє коригувати освітній процес, стимулювати самостійність 

студентів, індивідуалізувати навчання. Можливість проведення тестування в 

Google Формах on-line допомагає викладачеві заощадити час на роздруківці 

паперових тестів, зберегти інтерактивність завдань з аудіо- та відеоматеріалом, 

отримати швидку зворотний зв’язок. 

У перспективі ми плануємо вивчити інші можливості застосування 

Google Форм в мовній підготовці іноземних студентів як в аудиторній, так і в 

позааудиторній роботі. 
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Актуальность проблемы адаптации иностранных соискателей в 

учреждениях высшего образования Украины определяется в первую очередь 

задачами дальнейшего эффективного их обучения как будущих специалистов. 

Успешная адаптация способствует, с одной стороны, быстрому включению 

студентов в учебный процесс, что позволяет решать проблему сохранения 

контингента учащихся, который существенно сокращается во время первых 

сессий. С другой  помогает повысить качество подготовки молодых людей в 

учреждениях высшего образования Украины. 

С первых дней пребывания в украинском учреждении высшего 

образования иностранные соискатели находятся в непривычной для них 

социокультурной, языковой и национальной среде, в которой им предстоит 

адаптироваться в кратчайшие сроки. Поэтому успешное управление учебно-

воспитательным процессом для иностранных учащихся является неотъемлемой 

частью решения задачи адаптации. Эффективная адаптация повышает качество 

и уровень обучения иностранных соискателей высшего образования, 

обеспечивает высокую мотивированность овладения знаниями, умениями и 

навыками. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ТА 

ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ  
У ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗВО 
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Иностранные учащиеся с первых дней пребывания в вузе начинают 

испытывать трудности, которые существенно отличны от трудностей 

украинских студентов. 

В первую очередь это недостаточное владение русским (украинским) 

языком. Как правило, только к концу третьего курса иностранные учащиеся 

достигают значительных успехов в овладении языком, обретают достаточный 

словарный запас и начинают активно использовать свои знания. Имеют место 

следующие общие для всех иностранных студентов трудности процесса 

адаптации: 

- низкий общеобразовательный уровень; 

- слабая подготовка по профильным дисциплинам и специальным 

предметам; 

- отличие форм и методов обучения в российском вузе от форм и методов 

обучения в высшей школе их родной страны. 

Значительные трудности связаны с отсутствием навыков 

самостоятельной работы. Иностранные соискатели высшего образования не 

умеют конспектировать лекции, работать с источниками информации, 

анализировать информацию большого объема. Они не умеют и не хотят 

пользоваться библиотекой. Практические и лабораторные работы вызывают 

дополнительный стресс ввиду непривычности и неумения правильно 

употреблять необходимые материалы. Следствие  перегрузка учебными 

материалами и накопление «снежного кома» непонятого и неосвоенного объема 

информации. 

Большинство исследователей адаптации [1,38] выделяют 

следующие группы адаптационных проблем: 

- социокультурная адаптация; 

- социально-психологическая адаптация; 

- педагогическая адаптация. 
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Под термином социокультурной адаптации подразумевается активный 

процесс взаимодействия представителя иной культуры и среды его настоящего 

обитания, процесс активного приобретения необходимых для жизни трудовых 

навыков и знаний, усвоение студентом основных норм, образцов, ценностей 

новой окружающей действительности (явление «вхождения» или «включения» 

в культуру). 

Социально-психологическая адаптация понимается как вступление 

иностранного студента в систему межличностных отношений, как 

приспособление личности к группе, к взаимоотношениям в ней, как проявление 

собственного стиля поведения. 

Педагогический аспект адаптации связан в первую очередь с усвоением 

студентами-иностранцами норм и понятий профессиональной среды, 

приспособление к характеру, содержанию и условиям организации учебного 

процесса, формированию у студентов навыков самостоятельной учебной и 

научной работы. Участие в научно-исследовательской деятельности, 

стремление к наибольшей реализации своих возможностей  важный момент, 

поскольку иностранные студенты большую часть своего учебного времени 

проводят в самостоятельной работе. 

Многие учащиеся, недостаточно свободно владея русским (украинским) 

языком, не могут отсеивать неважную информацию и конспектировать суть 

основных понятий. Для этого  навыка иностранному соискателю необходимо 

иметь высокий уровень владения неродным языком. 

В процессе изучения русского языка как иностранного на семинарских 

занятиях учащиеся, как правило, имеют на руках тексты, адаптированные по 

специальности, и когда преподаватель разбирает ту или иную грамматическую 

составляющую, студенты могут сопоставлять услышанное с увиденным в 

учебнике. Это  существенная поддержка в понимании материала. На лекциях 

по общенаучным дисциплинам у студентов есть возможность воспринимать 

лишь звучащую речь. Зачастую из-за быстрого темпа лектора они теряют 
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способность понимать услышанное. Как следствие, во внеурочное время они 

вынуждены самостоятельно осваивать непонятый материал специальности по 

учебным пособиям. 

Работа с пособиями представляет дополнительную трудность. 

Иностранные учащиеся пользуются теми же научными текстами, что и 

украинские студенты. Необходимо лишь заметить, что существенные различия 

языкового оформления одного и того же научного утверждения (определения 

или закона) вызывают большие трудности в понимании дисциплины не только 

у иностранных студентов. Большинство авторов учебников дают 

хрестоматийные определения в различной форме. Для решения проблемы 

понимания написанного необходимо создание преподавателями-

предметниками отдельных учебных пособий по общенаучным дисциплинам 

для иностранных учащихся при активном сотрудничестве с преподавателями 

русского как иностранного [2, 3]. 

Успешное обучение иностранных студентов в вузе определяется их 

готовностью к тем методам и приемам обучения, которые приняты в 

конкретных вузах. Поэтому для скорейшей адаптации необходимо обобщение 

позитивного опыта работы многих вузов, а также поиск новых форм и методов 

учебно-воспитательной работы с иностранными учащимися. 

Для более эффективного формирования предметно-коммуникативных 

знаний иностранных соискателей высшего образования авторам учебных 

пособий необходимо при их написании учитывать следующие рекомендации: 

- адаптировать тексты по специальности, ориентируясь на уровень 

владения русским языком иностранных учащихся; 

- обозначить конкретные и четкие вопросы по темам и разделам, 

направленные на самостоятельную работу студента с учебником; 

- разработать единую для всего учебного профиля структуру 

предтекстовых и послетекстовых упражнений и заданий; 
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- внести элементы наглядности для более быстрого усвоения новых 

терминов; 

- включить словарь новых терминов: поурочный и алфавитный в конце 

пособия. 

Процесс усвоения лекционного материала существенно облегчает 

наличие у студентов ксерокопий лекций, что в некоторых вузах уже является 

действующей нормой. В реализации данного способа обучения акцент 

направлен на слушание и осмысление услышанного, тогда как механическое 

записывание лекций является лишь фиксацией материала, сообщаемого 

лектором без вдумчивого анализа информации. 

Рядом исследователей [3, 117] педагогический аспект адаптации 

рассматривается как совокупность особенностей, определяющих возможность 

приспособления студента к незнакомой новой системе обучения, усвоению 

большого объема знаний, анализу научного материала. Педагогическая 

адаптация предусматривает необходимость поиска такого содержания, форм и 

методов учебно-воспитательной работы, с помощью которых преподаватели 

вузов могли бы предупреждать, смягчать и устранять отрицательные 

последствия дезадаптации, ускорять процесс социально-психологической и 

педагогической адаптации студентов. 

Академическая успеваемость, общественная и научная активность 

воспринимаются как факторы успешной адаптации студентов. С другой 

стороны, безразличие, равнодушие, неуспеваемость, отсутствие интереса со 

стороны учащегося позволяют говорить о трудностях адаптационного периода.  

На экзамене по русскому (украинскому) языку один из студентов при 

ответе начинает с того, что сообщает: статью из журнала понял хорошо, однако 

имеет недостаточный запас русских (украинских) слов для ответа. То, что 

студент не может объяснить экзаменационной комиссии словами, он начинает 

рисовать. И делает это с увлечением, профессионализмом, даже виртуозно. Всю 

статью он «донес» в деталях до преподавателей, у него было множество 
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грамматических ошибок и отсутствие четкости в ответе, но его энтузиазм, 

инициативность, мотивированность и желание бороться за оценку, порадовало 

комиссию. Этот факт может служить примером успешной адаптации студента к 

учебному процессу в целом, что само по себе является большой ценностью. 

Однако в большинстве своем студенты-четверокурсники  ведут себя вяло, 

безучастно, индифферентно. Ответы односложные, подготовлены слабо, при 

непонимании текста не предпринимается даже попыток вникнуть в содержание. 

Оценка за ответ не интересует. 

 Для наиболее эффективного включения иностранного студента в процесс 

обучения необходимо моделирование ситуаций. В технических вузах 

программа обучения русскому (украинскому) языку как иностранному 

направлена на достижение следующих целей: 

- обучить будущего специалиста умениям и навыкам чтения и 

реферирования литературы по специальности на русском языке и использовать 

русский язык в общеобразовательной цели; 

- использовать русский язык как средство воспитания личности 

специалиста высшей квалификации; 

- вырабатывать навыки устного иноязычного общения. 

Большинство моделей занятий в украинском учреждении высшего 

образования для иностранных учащихся  новая форма педагогического 

процесса. Чтобы разработать методику успешного обучения какого-либо 

контингента иностранных учащихся, необходимо в первую очередь учесть все 

его особенности. 

Построение образовательного процесса должно происходить с учетом 

использования этнопедагогических концепций, технологий, методик. Следует 

учитывать те факторы, которые влияют на систему образования: 

географические, экономические, национальные, исторические, культурные и 

религиозные, являющиеся особенными у каждого отдельного народа. Каждый 

этнос имеет свои методы и подходы, применяемые в педагогическом процессе, 
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которые необходимо принимать во внимание в процессе обучения иностранных 

студентов. 

Останавливаясь подробнее на педагогических приемах по реализации 

общеобразовательной цели при обучении русскому языку, с нашей точки 

зрения, следует отметить, что для наиболее эффективного включения студента 

в чужую среду, преподавателю необходимо следующее: 

- создавать языковые ситуации, максимально приближенные к 

реальности; 

- поднимать вопросы и темы, актуальные для данной студенческой 

аудитории; 

- учитывать возраст, религиозную, социальную и иные принадлежности 

студента; 

- стимулировать мотивационную сферу иностранных студентов; 

- предоставлять самостоятельность обучаемым; 

- объективно оценивать результаты их самостоятельных действий; 

- заинтересовать и сформировать познавательную потребность у 

иностранного студента. 

Практика обучения показывает, что процесс адаптации иностранных 

учащихся из разных стран и регионов различен. Различна и степень 

дезадаптированности у данных студентов. Этим объясняется удаленность 

двух культур  родной и новой. Если внешние факторы родной и чужой страны 

имеют значительные отличия (климат, география и др.), адаптация проходит 

тяжелее. Религия, национальная еда, культура, обычаи  все эти аспекты также 

играют свою роль. 

При изучение проблемы адаптации следует разделять преподавание в: 

- многонациональных группах, где происходит контакт двух и более 

культур; 

- мононациональных группах. 
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Доказано, что иностранные учащиеся увереннее чувствуют себя в группе, 

где только соотечественники. Это связано с тем, что в мононациональной 

группе происходит быстрое сплочение коллектива, основанное на общих 

нравах, традициях, обычаях и воспитании, которые формируют определенную 

линию поведения и стереотип общения. Можно с уверенностью 

констатировать, что обычаи и традиции выполняют регулятивную функцию, 

благодаря которой культура определяет поведение людей[2, 46]. Такие 

моменты как однотипность восприятия и усвоения детерминирующих норм 

поведения личности, служат неким регулятором отношений в учебной 

аудитории, поддерживают общественную дисциплину, помогает наладить и 

упорядочить учебный процесс. 

Преподавание в многонациональных группах имеет свои преимущества. 

Очевидно, успешное приспособление иностранного студента к новой 

социально-культурной жизни происходит благодаря активному общению с 

украинскими студентами. Дружеские отношения раздвигают рамки и 

расширяют кругозор. 

Однако у большинства иностранных студентов контакты со своими 

одногруппниками-украинцами ограничены. Украинские студенты не стремятся 

заводить дружбу с иностранцами. Поэтому часто иностранные соискатели 

возвращаются домой с негативным отношением к обществу, где проходило 

обучение. 

Положительное влияние на адаптацию оказывает деловая и 

эмоциональная включенность студента в ученический коллектив, насыщенная 

общественная жизнь в студенческой среде, активное участие в общих 

институтских мероприятиях  таких, как подготовка совместных праздников, 

научных конференций, спортивных соревнований, музыкальных фестивалей. К 

сожалению, украинские студенты не проявляют должного уважения и 

внимания к своим иностранным согруппникам, не владеют страноведческой 
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информацией, не знают национальных особенностей поведения и общения 

своих иностранных друзей. 

Проблема расширения рамок дружественных контактов среди студентов 

должна стать задачей для профессорско-преподавательского состава любого 

учебного заведения. Необходим индивидуальный подход. 

Украинские друзья  это большая редкость. Но именно дружеское участие 

и общение, а не навязанный педагогический процесс приносит наиболее 

плодотворные результаты и в освоении языка специальности. 

Для скорейшего овладения русским (украинским) языком иностранными 

студентами необходимо максимально использовать языковую среду, 

совместность проживания и обучения. 

Приехав на учебу в Украину, иностранные студенты меняют свое 

социокультурное окружение. Нарушаются привычные коммуникативные связи 

с семьей, соотечественниками и друзьями. Начинается процесс приспособления 

к новым условиям внешней и внутренней среды. Последнее обусловлено 

чувством большой ответственности перед семьей, правительством; 

университетскими кураторами, иммиграционными официальными лицами. 

Активная культурная и социальная жизнь, дружеские связи, реально помогают 

преодолеть многие трудности вхождения в новую культуру. 

Не у всех студентов есть интерес к чужой стране. Они противопоставляют 

свою культуру. Многое из украинской действительности вызывает у них шок и 

непонимание. 

Иностранцы с уважением относятся к новой культуре, но сохраняют свои 

традиции, быт и привычки. Некоторых студентов различия в образе жизни 

родной страны и чужой удивляют, других радуют. Труднее всего приходится со 

студентами, которым безразлично и как «у нас», и как «у вас». Таких, 

безучастных, пассивных, индифферентных студентов, правда, меньшинство. В 

этих условиях оптимальным сценарием для «включения» иностранного 

учащегося в учебный процесс является интеграция, при которой происходит 
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активное освоение иной национальной культуры при сохранении собственной 

национальной идентичности. Именно интеграция в новое культурное 

окружение становится главным показателем успешной адаптации. 

Одна из важнейших задач педагога  приложить все усилия, чтобы 

приобщить иностранных студентов к украинским национально-культурным 

традициям средствами внеучебной деятельности, обеспечить усвоение ими 

элементов украиской культуры посредством социокультурной деятельности. 

Сюда следует отнести совместную подготовку и проведение праздников, и 

поход в музеи, и прогулки по историческим местам, и объяснение некоторых 

ритуальных действий народа. Приобщение студентов к национальной 

самобытной культуре украинского народа, чтение и обсуждение классической 

литературы, исторической художественной прозы и т.д.  все это действенные 

методы формирования коммуникативных умений иностранных студентов. 

Посредством изучения русского (украинского) языка как иностранного 

возможно решение ряда задач, позволяющих повысить не только уровень 

обучения специальности, но и расширить кругозор молодых людей, развить у 

них чувство эстетического восприятия окружающего мира, сформировать 

позитивное отношение к стране обучения, стимулировать познавательную 

деятельность обучающихся и повысить мотивацию дальнейшего образования. 

В процессе обучения иностранных студентов следует учитывать сильные 

стороны национально-культурных особенностей этноса, его лингвокультурные 

традиции. Это позволит облегчить период адаптации, овладеть необходимыми 

навыками, сделать занятия более эффективными и интересными. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать необходимость 

создания ряда условий адаптогенного характера широкого спектра действия для 

оптимизации процесса адаптации иностранных соискателей высшего 

образования к учебному процессу. Адаптацию следует рассматривать как 

комплексную педагогическую программу, успешность которой определяется 

множественными параметрами и критериями, позволяющими улучшить 
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качество обучения иностранных учащихся и достигнуть наилучших 

академических результатов с наименьшими негативными последствиями. 
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Сучасна інтеграція української системи вищої освіти в європейську 

ставить перед студентами та викладачами нові цілі та завдання, а тому 

конкурентоспроможність українських вишів на міжнародному ринку освіти, 

якість української освітньої системи є нині одним з найважливіших пріоритетів 

розвитку та надання освітніх послуг. Разом з підвищенням престижу України як 

якісного та недорогого (порівняно з більшістю країн) освітнього простору, 

підвищується й інтерес до української мови. Щороку зростає кількість 

іноземних студентів, що обирають її для подальшого здобуття спеціальності, 

створюється все більше методичних розробок, посібників та підручників, однак 

питання методики викладання УМІ, вироблення єдиного погляду на навчання 

студентів-іноземців лишається актуальним і досі. 

Вивченням методики викладання УМІ в нашій країні займалися такі 

науковці як В. Корженко, К. Брунер, І. Кочан, О. Туркевич, В. Бадер, Л. Бей, 

О. Тростинська та інші. Їх наукові розвідки присвячені різним специфічним та 
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загальним аспектам методики викладання мови, етапам її формування, 

психолого-педагогічним та соціально-педагогічним чинникам, що впливають 

на якість засвоєння матеріалу, пріоритетним напрямкам організації навчального 

процесу тощо. Значна кількість сучасних науковців вважає, що в процесі 

викладання УМІ основну увагу слід приділити вивченню логіко-граматичної 

системи української мови, дехто радить сприймати вивчення мови перш за все 

через призму розвитку розумово-логічних здібностей, але більшість 

мовознавців переконані, що головним чинником методики викладання УМІ має 

бути формування комунікативної компетенції, що дає можливість у 

майбутньому задовольнити потреби спілкування та навчання.  

Однак, говорячи про комунікативно спрямоване навчання української 

мови як іноземної, ми стикаємося з деякими протиріччями, адже ситуація з 

вивченням української мови на підготовчих та основних факультетах у різних 

регіонах України має свої особливості, спричинені історично-культурним 

поступом та місцевими комунікативними процесами. Якщо у Західних та 

Центральних регіонах країни інокомуніканти, вивчаючи УМІ, здебільшого 

мають можливість зануритися у мовне середовище, то у Східних та Південних 

регіонах така можливість для них майже відсутня. Таким чином, українська 

мова зазнає тут функціональних обмежень: студент-іноземець вивчає її лише з 

метою здобуття фахової освіти, але не з метою повсякденного спілкування та 

задоволення побутових та особистих потреб. А це посутньо знижує мотивацію 

студента та якість його навчальної діяльності.  

Крім того, все більше ВНЗ України пропонують іноземцям здобувати 

освіту англійською мовою, що також неабияк впливає на ставлення до 

української мови іноземних студентів. Тому перед викладачем УМІ, що працює 

у Східних та Південних регіонах України, стоїть подвійне завдання: не тільки 

навчити студента розуміти та правильно відтворювати мовні одиниці у 

іномовному середовищі, познайомити його з багатством української культури 
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та способом життя, а й вміло заохочувати до навчання, підтримувати та 

розвивати найменший потяг до пізнання та спілкування українською мовою. 

Аби глибше зрозуміти природу мотивації, звернемося до деяких її 

особливостей. Мотивацію традиційно поділяють на чотири типи: внутрішню 

(пов'язану з особистими потребами), зовнішню (зумовлену зовнішніми 

чинниками), позитивну (пов'язану з потребою, що безпосередньо реалізується) 

та негативну (зумовлену необхідністю). Щоб оптимально організувати 

навчальний процес, до питання мотивації необхідно підходити комплексно, 

враховуючи всі особливості (стать, вік, національність, рівень культури та 

освіти) та потреби студента, а також специфіку навчального матеріалу, 

щоденно створювати систему мотиваційного забезпечення занять з 

урахуванням соціокультурних, комунікативних та метакогнітивних стратегій.  

Як ми вже зазначили, основним мотивом вивчення української мови для 

студентів-іноземців є професійний мотив. Однак, існують і інші. До внутрішніх 

аспектів мотивації, які необхідно враховувати в процесі навчання, належать 

мотив досягнення (внутрішній потяг досягти успіху у будь-якій діяльності), 

мотив ідентифікації (бажання бути схожим на того, хто подобається), мотив 

самоствердження (глибинна потреба отримати схвалення, гідне місце у 

соціумі), мотив саморозвитку (прагнення до самовдосконалення, підвищення 

духовного та інтелектуального рівня), мотив афіліації (необхідність  у єднанні з 

іншими людьми через спілкування). 

До зовнішніх аспектів належить бажання здобути певний статус, 

виконуючи завдання викладача, отримуючи добру оцінку та необхідну 

кількість балів, успішно здаючи модулі, досягаючи позитивного результату в 

опануванні предмета. Тому коректна система оцінювання та заохочення може 

стати неабияким стимулюючим чинником навчального процесу. Також важко 

переоцінити і такий фактор, як спілкування з викладачем та взаємини у групі. 

Сприятлива атмосфера уроку, що заохочує до вільної  комунікації, та позитивне 
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ставлення до умов навчання має величезне значення для людини, яка 

нещодавно приїхала у чужу країну.  

Необхідно зазначити, що процес глобалізації та інтернетизації у 

спілкуванні та освіті, а також особливості мислення та механізми сприйняття й 

запам'ятовування інформації сучасної молоді, які зумовлені перманентним 

використанням інформаційно-комунікативних технологій, сприяють тому, що 

визначальними зараз стають саме зовнішні мотиваційні фактори. Такі базові 

складові, як вдумливість, самосвідомість, самодисципліна, розуміння 

необхідності копіткої праці заради досягнення результату останнім часом 

наявні у студентів  недостатньою мірою, поступаючись місцем суто зовнішнім 

мотиваційним факторам. Сучасний студент прагне досягати максимального 

результату мінімальними зусиллями.  

Почасти ступінь зацікавленості та вмотивованості студентів-іноземців 

після певного часу навчання знижується, що можна пояснити складністю 

української граматики та небажанням докладати необхідну кількість зусиль для 

успішного оволодіння мовою. Але баланс заохочення, вимог та стимулів з 

урахуванням особливостей внутрішньої та зовнішньої мотивації допоможуть 

викладачеві викликати та підтримати інтерес студента. Щоб стимулювати 

мотивацію та подолати "мовний бар'єр" інокомуніканта, необхідно розуміти 

також особливості системи освіти у його країні, вміти зіставляти реалії його 

життя вдома та на території України, використовувати індивідуальний підхід та 

тонко реагувати на особистісні потреби кожного. 

Під час проведення занять та підготовки до них викладачеві-україністу 

для максимальної активізації мотивації та інтенсифікації мовної діяльності 

студента слід використовувати правильні методичні інструменти. Назвемо 

декілька з них. По-перше, це творчій характер роботи, тобто розширення 

дидактичного матеріалу у бік ігрового, комунікативного та змагального начала 

(рольові ігри, цікаві розминки та діалоги, використання фразеологічних 

одиниць, створення таких ситуацій спілкування, що будуть максимально 
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наближеними до нового для студентів середовища, робота в парах, обмін 

новинами, асоціації, інтерв'ю тощо).  

По-друге, пізнавальний характер роботи: добір таких тем та заходів для 

студентів, що, з одного боку, відповідають їх уподобанням, а з іншого – 

сприяють засвоєнню граматичних та лексичних одиниць (цікаві факти про 

сучасне життя, матеріали країнознавчого характеру, бесіди про особливості 

способу життя, відео з аутентичною українською мовою, використання пісень, 

віршиків тощо).  

По-третє, заохочення до самостійної роботи, особливо у режимі змагання 

(завдання з продовженням тексту, написання плану, коментаря, міні-твору 

тощо). Тут важливо використовувати диференціювання завдань з урахуванням 

рівня підготовки: для студентів із середнім та низьким рівнем знань обирати 

вправи репродуктивного характеру, для студентів з високим рівнем – вправи 

творчого характеру.  

І, по-четверте, викладачеві, що працює в умовах, де можливість мовної 

практики для студента обмежена, необхідно організувати таку позааудиторну 

роботу, яка стане якісним замінником спілкування у мовному середовищі: 

підготовка та проведення конференцій, концертів, екскурсій, олімпіад, 

відвідування таких заходів, де студенти зможуть почути українську мову або й 

долучитися до подій чи розмов. 

Отже, враховуючи особливості мовного середовища у регіонах Східної та 

Південної України, можемо сказати, що проблема мотивації до вивчення 

української мови набуває тут особливого значення. Викладачі-мовники мають 

використовувати всі вищезазначені методи та враховувати необхідні фактори, 

аби підвищити вмотивованість студентів-іноземців та інтенсифікувати їх мовну 

діяльність. 
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Проблемы академической адаптации китайских слушателей  
в новом образовательном пространстве 

Ихсангалиева Г.К., Нуржанова Ж.С. 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Основной студенческий контингент, обучающийся в нашем университете, 

составляют граждане КНР. Для преподавателей РКИ не является большим 

открытием, что китайские студенты  представляют собой самую сложную 

аудиторию для решения преподавательских задач. Трудности обусловлены не 

только разницей между русским и китайским языками, но и ментальной  

спецификой китайцев и их  культурными установками, а также отличием 

методических  принципов построения образования в Китае, влияющих на 

поведение студентов в аудитории. 

В связи с этим хотелось бы обратить внимание не столько 

преподавателей РКИ, которые знакомы с причинами, определяющими 

трудности работы с китайским студентами, сколько преподавателей, 

продолжающих обучение данных студентов на факультетах по выбранной 

специальности. 

В первую очередь необходимо указать на различия между русским и  

китайским языками, проявляющиеся на каждом языковом уровне. Так, в работе 
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с китайскими студентами исключается использование аналогий, языковой 

догадки,   интернационализмов, языка-посредника, которые значительно 

облегчают жизнь европейским студентам, а китайцы, как показывает опыт, в 

недостаточной степени владеют английским языком. 

Следует отметить, что в Китае придерживаются иных методических 

приемов преподавания иностранных языков, реализующих 

некоммуникативный подход. Это объясняется тем, что в китайских вузах в 

аудиториях обучается огромное количество студентов свыше 50 человек, в то 

время как в казахстанских вузах максимальное количество учащихся в 

аудитории составляет до 10 человек. Соответственно большая часть работы в 

аудитории в китайских вузах проводится в письменной форме и поэтому 

китайским студентам лучше даются задания по письму и вызывают трудности 

задания по аудированию и говорению.  Таким образом, существует глобальный 

дисбаланс в формировании навыков речевой деятельности, который приводит к 

тому, что  студенты сталкиваются с большими сложностями в продуцировании 

высказывания на русском языке.   

Многолетний опыт работы с китайскими студентами, приезжающими в 

КазНУ им. аль-Фараби, показывает необходимость смещения внимания с 

традиционных чтения и пересказа  текста на интенсивный выход в речь. В 

настоящее время модифицируется образовательная модель, которая должна  

быть ориентирована на обучение студента-иностранца не только языку и 

позитивному восприятию другой культуры и страны изучаемого языка, но и на 

формирование коммуникативной компетенции. 

В школах и вузах Китая принята методика заучивания наизусть учебной 

информации и слабо представлена методика работы в парах, требующая от 

студентов выполнения креативных заданий по созданию диалогов и монологов.  

В целях усиления  эффективности обучения необходимо привлекать в 

качестве  дополнительного материала песни, видео, аудиофрагменты. Это  дает 

возможность внести элементы разнообразия и занимательности в повседневную 
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учебную работу и предложить новые творческие решения задачи развития у 

китайских студентов ситуативного мышления.  

Разыгрывание диалогов по таким разговорным темам, как «Магазин», 

«Университет», «Общежитие», «Транспорт» и др. и  способствует студентам 

адаптироваться в бытовых ситуациях.  

На занятиях русского языка как иностранного с целью  искусственного 

создания языковой среды реализуется   «непрямое обучение» посредством 

инновационных технологий, использующих интернет-ресурсы  «Вконтакте», 

«Skype», «Facebook» и др. Обучение разговорному телефонному этикету 

осуществляется через интернет-программы «Viber», «WeChat».  

Разговорные темы: «В гостях», «В ресторане» отрабатываются  с 

помощью инновационных этнотехнологий, посредством  которых проводятся 

«Уроки русской кухни», позволяющие студентам стать непосредственными 

участниками традиционного русского застолья, сопровождающегося 

исполнением песен, танцами, проведением игр,  приготовлением блюд.  

Вследствие этого коммуникативный подход, используемый нами, 

представляется китайским студентам как нечто необычное и непривычное и 

вызывает с их стороны большое удивление, недоумение, если не сказать шок.  

Это объясняется тем, что китайские студенты в силу своей ментальности 

замкнуты. Даже находясь в русскоязычной  среде они чаще всего общаются со 

своими земляками. Необходимо заметить, что даже на занятиях, во время 

перерывов, вне аудитории китайцы, не пытаются говорить по-русски. Они 

предпочитают все свое время, свободное от занятий, общаться с 

соотечественниками и таким образом, наблюдается минимальная языковая 

практика. В результате студенты читают тексты в учебнике на русском языке, 

слушают аудиотексты на русском языке, но не общаются по-русски. Этому есть 

свое объяснение. Во-первых, китайцы отличаются  психологической  

замкнутостью, сдержанностью, закрытостью, они  не  инициируют разговор с 

незнакомыми людьми; во-вторых, это последствия  влияния традиционной 
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методики преподавания и образовательной системы Китая, которая ставит 

перед учащимися задачу запомнить большое количество учебного материала и 

его воспроизвести. Система образования не развивает  навыков анализа 

изучаемого материала и выражения своего к нему отношения,  

прогнозирования содержания текста по его заголовку, по опорным словам, по 

началу предложения. Китайцы в основной своей массе отдают предпочтение  

некоммуникативному стилю изучения иностранных языков, с трудом 

преодолевая психологический барьер в процессе коммуникации, так как 

китайский  менталитет ориентирован на внутреннюю психическую и 

интеллектуальную деятельность. По мнению  Фахрутдиновой М.Т., «у китайцев 

есть понятие чести, дословно переводимое на русский язык как «лицо»: эта 

категория предполагает боязнь ошибиться и потерять свое «лицо» в обществе» 

[1, 14–21]. Этим и объясняется боязнь китайцев выражать свои мысли на 

публике. 

Перед преподавателем стоит сложная задача преобразовать полученные 

студентами грамматические знания в живую разговорную речь, помочь 

преодолеть психологический барьер в процессе коммуникации. 

Первая проблема, с которой сталкиваются преподаватели,  это найти 

хороший учебник. Сейчас на книжном рынке достаточно много по-

современному, ярко, красочно оформленных учебников, но большинство из них 

насыщены информацией, которую приходится сортировать, систематизировать,  

делать выборку. Самым оптимальным вариантом для нас оказался учебный 

комплекс «Дорога в Россию» Антоновой В.Е. и др., который позволяет 

китайским студентам крайне осторожно и неторопливо постигать учебный 

материал, так как их скорость освоения материала достаточно низкая. В своем 

выборе мы, конечно, не первооткрыватели. Но мы в очередной раз 

подтверждаем, что этот комплекс не зря был выбран многими нашими 

коллегами в качестве базового.   

На наш взгляд, необходимо балансировать между некоммуникативными 



205 

 

и коммуникативными заданиями, так как китайцы  чувствуют страх перед 

коммуникацией, которому надо противостоять не в шокирующей студентов 

форме. Мы считаем, что в случае с китайскими студентами не стоит сбрасывать 

со счетов такие задания как заучивание готовых моделей диалогов, хотя многие 

преподаватели относят подобные задания к устаревшим. Однако, они 

позволяют студентам запоминать не только лексику в определенных ситуациях, 

речевые клише, но и грамматические конструкции, интонационные нюансы.  

Несомненно, коммуникативные задания должны доминировать, но мы не 

должны умалять достоинств упражнений, которые представлены в привычном 

для китайских студентов формате. 

Время высоких технологий предоставило современным студентам 

возможность активно использовать различные гаджеты, с помощью которых 

они переводят новые слова, даже не нажимая на кнопки своих электронных 

словарей. Достаточно произнести слово и гаджет оперативно выдает результат. 

Но мы солидарны с нашими коллегами,   ограничивающими использование 

смартфонов на занятиях. 

Коммуникативная методика преподавания русского языка как 

иностранного, успешно и эффективно применяемая в европейской 

студенческой аудитории, в китайской группе реализуется с определенными 

трудностями. Преподаватели связывают это со значительным отличием 

китайской и европейской методических моделей преподавания иностранных 

языков, которое выражается  в противостоянии образного мышления китайцев 

и аналитического мировосприятия европейцев, с необходимостью раскрытия  

причинно-следственных связей и логических закономерностей в языке. Таким 

образом, китайским студентам приходится обучаться не только русскому 

языку, но и осваивать новые образовательные традиции. 

В китайской лингвистической традиции в связи с большой 

заполненностью учебных групп превалируют письменные формы работы, в 

приоритете механическое запоминание слов и их количество, выученные 
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наизусть диалоги или тексты. Постоянная зубрёжка, работа над текстом без 

проблемных вопросов и ситуативных заданий, неумение выражать свое мнение, 

отсутствие самостоятельной деятельности студентов связано, как отмечают 

многие исследователи, с конфуцианской традицией, трактующей 

безоговорочное послушание и подчинение Учителю. Таким образом, китайские 

студенты, освоившие пассивную роль собеседников, не привыкли 

анализировать прочитанное, давать оценку увиденному или услышанному, 

обосновывать свое мнение. Соответственно данный стиль работы не 

способствует формированию коммуникативной компетенции и успешной 

коммуникации на русском языке.  

«В Китае обучение проходит по программам, основанным на знаниевой 

парадигме образования, то есть на накоплении знаний, заучивании лексики, 

текстов и грамматических формул и правил. Даже если в программе формально 

обозначена цель развить у студентов способности практического применения 

полученных знаний, это не всегда полномерно реализуется фактически» [2, 96].  

Вследствие этого выполнение творческих заданий вызывает у китайских 

студентов состояние легкого замешательства и ментального оцепенения. 

Следовательно, задача преподавателя вывести студента из этого так  

называемого состояния ступора. Активная речевая среда создается на основе  

постепенного усложнения  заданий, способствующих  развитию 

коммуникативных умений. 

В коммуникативной методике формы работы, к которым привыкли 

китайские студенты, применяются на начальном этапе, но они дополняются 

заданиями, «где студенты самостоятельно должны решать проблемные 

ситуации с использованием выученного материала» [3, 75] 

По мнению И.А. Пугачева, «необходимо развивать у китайской 

аудитории умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

совершенствовать логическую память и абстрактное мышление» [4, 70]. Таким 

образом, студент должен не просто уметь говорить на определенную тему, а 
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овладеть речевыми навыками.  

Бобрышева И.Е. полагает, что развитие различных видов компетенций у 

китайских студентов имеет собственную траекторию, особенность которой 

отражается в: 1) опоре на зрительное восприятие и запоминание через 

зрительное восприятие (не сложно понять, почему при изучении новых 

материалов китайцы всегда работают со словарем); 2) дисбалансе при 

формировании разных компетенций на начальном этапе обучения; 3) 

замедлении перехода от запоминания знаний до порождения на основе данных 

знаний собственных речевых продукций. Соответственно построение учебного 

процесса должно, с одной стороны, учитывать привычные познавательные 

стратегии данной аудитории, а с другой стороны, осознанно воспитывать у 

студентов контекстно зависимую и глобально синтетическую стратегии, что 

для изучения языка представляется исключительно важным [5, 102]. 

Поскольку китайским студентам свойственны медлительность и 

продолжительное осмысление материала, рекомендуется для обучения выбрать  

неторопливый темп. Следует дать возможность студентам  вникнуть в новый  

материал, поработать со словарем, запомнить новую лексику. Кропотливой 

работе со словарем китайские студенты придают большое значение. Заданию 

определить значение того или иного слова по контексту они предпочитают 

проверить его  по словарю, поскольку словарная работа является 

доминирующей формой учебной работы при изучении иностранного языка в 

Китае. Каждое слово текста подвергается словарной проверке. Поэтому 

необходимо учитывать этот факт и отводить время этому важному аспекту 

занятия.  

Продуктивное восприятие и усвоение нового лексического материала 

китайскими студентами отмечается при наглядной презентации. Использование 

метода визуализации оказывается более эффективным при обучении нового 

материала.  

Преподавателю важно помнить и принять к сведению, что китайские 
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студенты чаще всего не не владеют умениями производить логические 

операции, выявлять  ассоциативные, причинно-следственные и интуитивные 

связи и соответственно преподаватель своими элементарными на его взгляд 

вопросами приводит в тупик студента. 

Для лучшего запоминания новой лексики в помощь необходимо призвать 

зрительную память, которая реализуется в работе с карточками, 

изображениями, схемами. Данный вид работы всегда дает очень хорошие 

результаты. В связи с этим следует принимать во внимание особенности их 

памяти и  использовать графическую и предметную наглядность.  

И.Е.  Бобрышева [5, 113] отмечает, что европейцы в отличие от китайцев 

воспринимают новый материал со слуха,  в то время как для китайских 

студентов актуально зрительное восприятие и произнесение. Европейцы 

обладают навыками языковой догадки, словообразовательного, 

сопоставительного, контекстуального, этимологического анализа, 

прогностическими компетенциями. В речевой практике с легкостью 

включаются в составление диалогов, в ролевые игры, дискуссии, в проектные 

методики обучения. Этногруппы учащихся из КНР тяготеют больше к  

переводческой, вопросно-ответной работе, пересказу, чтению текстов. 

«Таким образом, в целях поддержания мотивации китайских учащихся в 

овладении русским языком как иностранным и оптимизации обучения важно 

опираться на развитые и устойчивые стороны этнопсихики: высокий уровень 

мнемических способностей (запоминание, классифицирование), развитую 

интуицию, зрительный канал восприятия и зрительно-двигательный тип 

памяти, активное использование аналогии, контекстуальной догадки и др.» [6, 

47].  

Обучение иностранных, в частности китайских, слушателей  говорению – 

одна из самых сложных задач в преподавании русского языка как 

иностранного.  Большинство преподавателей РКИ в своих научно-

методических статьях, обобщая опыт работы в различных национальных 
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группах, подчеркивают, что именно  китайская студенческая аудитория 

представляет собой  наиболее сложный контингент для обучения говорению в 

курсе русского языка как иностранного. Говорение  наиболее активная форма 

коммуникации, продуктивный вид речевой деятельности, который необходимо 

рассматривать в системе коммуникативного метода. 

Обучение говорению должно максимально воспроизводить реальную  

действительность. Студенты должны научиться  приветствовать, прощаться, 

поздравлять, приглашать, делать запрос информации и т.д. Иными словами,  

продемонстрировать правильное усвоение  моделей речевого поведения в 

стандартных ситуациях общения,  умение поддерживать беседу, обмениваться 

мнениями, рассуждать, доказывать, рассказывать, описывать, пересказывать, 

дискутировать. Необходимо вырабатывать у студентов умение инициировать  

общение, вести и завершать его. Планомерно и последовательно отрабатывать  

конструкции, выражающие согласие - несогласие, одобрение - неодобрение, 

удивление, сожаление, радость и др. 

На занятиях по говорению на начальном этапе преобладает, как правило, 

обучение диалогу. Предлагаются коммуникативные ситуации в соответствии с  

тематикой, обусловленной различными сферами общения, и каждый из 

студентов выполняет определенную социально-коммуникативную роль  

(родители  дети, продавец – покупатель, врач – пациент, пассажир  водитель 

и др.).   

В группах начального уровня отрабатываются темы: «Моя комната», 

«Моя семья», «Мои друзья», «Мой университет», «В магазине». На среднем 

этапе обучения расширяется лексика ранее изученных тем и вводятся новые 

темы. 

На начальном этапе обучение диалогической речи строится на 

стандартных моделях, демонстрируемых преподавателем. Необходимо 

акцентировать внимание студентов на синтаксически несложных конструкциях, 

разговорных формулах и штампах и отметить важную роль мимики и жестов, 
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на которые опирается говорящий в диалоге. Работа начинается с хорового 

повторения реплик вслед за преподавателем, продолжается проговариванием 

диалогов в парах, а затем дается задание  составить и разыграть аналогичный 

диалог, изменив имена, предметы и т.д. И только после успешного выполнения 

данного задания, можно перейти к элементарным вопросам. 

Прежде чем перейти непосредственно к работе над диалогом необходимо 

предварительно провести подготовительный тренинг, предполагающий 

отработку реакций на стимул. Например, найти ответную реплику, выразить 

согласие на предложение, ответить на приветствие и т.п. 

В процессе работы над диалогом преподаватели обычно придерживаются 

годами отработанной схемы. В начале предлагается прослушать диалог-модель.  

Затем преподаватель отрабатывает со студентами наиболее сложную для 

произнесения, интонирования и понимания лексику.  Потом студенты 

переходят к чтению диалога, разыгрывая его по ролям. Причём каждый студент 

должен выступить в обеих ролях. После рекомендуется сначала выучить 

данный диалог, а затем трансформировав его, создать свой собственный. 

Таким образом, соблюдение всех требований, направленных на 

повышение мотивации и стимулирование иностранных слушателей к 

обучению, должно способствовать формированию коммуникативной, 

социокультурной и лингвокультурологической компетенций. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. В аспекті рішення 

глобальних завдань, повʼязаних зі створенням спільного полікультурного 

освітнього простору на ґрунті багатостороннього діалогу культур, сучасній 

методиці викладання іноземної мови доводиться шукати найбільш ефективні 

методи навчання представників різних етносів із урахуванням їхніх культурних, 

релігійних, освітніх пріоритетів, особливостей менталітету, національного 

характеру й стереотипів поведінки  [10; 39 – 40]. Етноорієнтований підхід до 

навчання нерідної мови дозволить викладачам адекватно розуміти тих, кого 

вони навчають; визначити ефективність найбільш прийнятних для 

представників певного етносу форм і методів навчання; допомогти іноземцям у 

вирішенні проблем адаптації до нового соціокультурного середовища; 

визначити труднощі, з якими зіткаються представники різних етносів під час 

оволодіння зазначеною мовою. Проблема етноорієнтованого підходу в навчанні 

іноземних слухачів нерідної мови постає актуальною, оскільки для них це є 

умовою успішного отримання знань і формування професійних компетенцій. 

Способи вирішення зазначеної проблеми мало вивчені й тому потребують 

подальших досліджень. Стаття присвячена етнолінгвоорієнтованому навчанню 

туркменських і узбецьких слухачів. Метою дослідження є розгляд культурних і 

ментальних особливостей туркменських та узбецьких слухачів; аналіз причин, 

що перешкоджають адекватному засвоєнню мови, і виділення основних 

чинників, що є обовʼязковою умовою ефективного навчання іноземної мови.   
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Аналіз останніх публікацій. На думку Т. Кротової, національно 

орієнтоване навчання передбачає викладання мови з опорою на рідну мову 

студентів і з урахуванням особливостей її системи, а в етноорієнтованому 

навчанні акцент робиться на описі й зіставленні етнопсихологічних та 

етнокультурних характеристик іноземних слухачів [6; 22−23]. Етноорієнтоване 

навчання містить взаємодію рідної або вихідної та іноземної мов у культурно-

освітньому просторі. 

Важливими дослідженнями в цьому напрямі є монографія Т. Балихіної та 

Чжао Юйцзяна [1], монографія І. Пугачова [10], у яких доведено, що 

підвищення ефективності викладання мови іноземним слухачам можна досягти 

за умови урахування етнопсихологічних, етнокультурних та етнолінгвістичних 

особливостей студентів.  

Монографія М. Кожевнікової, А. Ременцова, Н. Ременцової [5] 

присвячена національному портрету вʼєтнамських студентів. Дослідники 

розглядають вʼєтнамський менталітет, мову, національну самосвідомість і 

культуру.  

А. Хавдок у статті,  присвяченій проблемам етнолінгвоорієнтованого 

навчання мови в туркменській аудиторії [11], наводить рекомендації щодо 

вирішення аналізованої проблеми, і робить висновок про те, що національно 

орієнтований і етнолінгвоорієнтований підходи повинні працювати в комплексі 

й бути одними із провідних у навчанні туркменських слухачів. 

Таким чином, у методиці викладання іноземної мови іноземним слухачам 

приділяється значна увага питанню етноорієнтованого навчання як важливого 

чинника підвищення якості навчання іноземних громадян. Методологічним 

підґрунтям етноорієнтованого навчання іноземних студентів нерідної мови є 

комплекс основних загальнометодологічних і методичних прийомів: 

компетентнісного, антропоцентричного, свідомо-зіставного, культурологічного 

та інших. Науково-теоретичну базу системи етноорієнтованого навчання 

становлять психолого-педагогічні та психолого-лінгвістичні знання про 
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закономірності протікання та взаємодії мисленнєвих процесів студентів рідною 

та нерідною мовами, знання характеру відображення систем цих мов у їхній 

свідомості, а також знання етнокультурних та етнопсихотипічних особливостей 

іноземців, значущих для ефективної організації мовного навчання в ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. Визначення національного характеру 

(психічного складу) є складною проблемою, повʼязаною зі встановленням 

деяких якостей якого-небудь етносу, його особливостей сприйняття 

оточуючого світу. Національний характер становить поведінкову модель, 

типову для певного народу й обумовлену єдністю суспільної свідомості, 

спільністю системи надособистісних колективних уявлень про світ, 

суспільство, особистість і про норми поведінки кожної людини. Але 

національний характер не успадковується від пращурів, він набувається під час 

виховання та найяскравіше виявляється не в конкретному представнику народу, 

а у групі цих представників. Знання етнокультурних та етнопсихологічних 

особливостей студентів вимагає від методистів і викладачів визначення 

прийнятних для тих чи інших етносів тих чи інших форм і методів навчання 

іноземної мови.   

Сучасні туркмени й сьогодні зберігають поділ на роди й племена. 24 

племені увійшли у світову історію як хоробрі воїни та гарні вершники. Кожен 

рід має свій діалект, спосіб життя, традиції. Туркмени добре знаються на 

прикметах інших племен і легко відрізняють земляків за стилем одягу, 

вишивкою, візерунками на килимах, за кухнею та ін. [9]. Племінні відносини й 

сьогодні мають велике значення в туркменському суспільстві, тому що  

складалися протягом століть.  Слід пам'ятати, що племінна свідомість туркмена 

може виявитися в будь-який момент. Наприклад, за бажання студента 

продемонструвати свою значущість у підготовці свята, а це може спричинити 

конфлікт [3].  У цілому, туркмени доброзичливі, сумлінні, поважають старших, 

невибагливі в побуті, охоче беруть участь у суспільному житті.  Хоча й 

суперечливі: гостинні, чесні із земляками – хитрі з чужинцями, ніжні з 
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тваринами – жорсткі з людьми.  А ще уразливі, довго пам'ятають заподіяну 

кривду [7]. Студенти-туркмени привітні й доброзичливі. Спокійно ставляться 

до поганих оцінок, слабо реагують на зауваження щодо відвідування занять або 

невиконання навчального плану.  Більшість впевнена, що чинить правильно, що 

"все буде добре".  Витоки такого оптимізму, мабуть, полягають в упевненості, 

що Аллах створив обраний народ, винятковий і великий.  А значить, всі 

проблеми будуть вирішені [2]. 

Культура туркменів певною мірою відрізняється від культурних традицій 

сусідніх мусульманських держав. Основні культурні віхи народів 

Туркменістану належать до традицій тюркської народності огузів. Існують різні 

думки про зовнішній вигляд, цінності, інтереси, особливості спілкування 

сучасних туркменів. Зовнішній вигляд туркменів охайний. Вони вдягаються 

охайно й зі смаком. Жінки люблять носити прикраси й дуже пильно їх 

обирають. Матеріальний добробут для туркмена становить велику цінність і 

найбільший інтерес.  

Сімʼя належить до одного із найбільш впливових чинників, які формують 

людську особистість у Туркменістані. Особливу увагу туркмени демонструють 

до батьків. Туркмени дуже делікатно ставляться до своєї репутації. Невинний 

жарт у нашому суспільстві туркмен може сприйняти як особисту образу. 

Основоположне гасло: «Моя честь – це честь моєї сімʼї, мого племені, мого 

народу». 

Їхня громада дуже згуртована, всі добре знають один одного, добре 

розвинена взаємодопомога: старший опікується молодшим, молодший 

беззаперечно підкоряється старшому. У туркменів ієрархічне суспільство, наказ 

старшого за віком чи статусом у громаді – це закон, що слід виконувати 

негайно, не обмірковуючи. Туркменське суспільство становить сукупність 

малих груп. Туркмени часто обʼєднуються в невеликі колективи для здійснення 

спільної справи. Цю особливість туркменів слід ураховувати в роботі з групами 

туркменських слухачів. Уміння контактувати й працювати в команді 
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підсилюється такими національними рисами характеру, як дисциплінованість, 

працьовитість, чесність. 

Перебуваючи в чужій країні, туркмени рідко порушують порядок і закон. 

За манерою спілкування туркмени небагатослівні, чемні та дуже потайні, до 

свого внутрішнього світу не пускають навіть після тривалого знайомства.  

Слід мати на увазі, що туркмени самолюбні, гонористі. Тому вони досить 

рідко зізнаються, що чогось не зрозуміли, і розкривається це нерозуміння в 

найбільш невідповідний момент – коли справу вже виконано. Через таку саму 

причину казати туркменові, що він чогось не вміє – справа явно безнадійна. Не 

можна запитувати в туркмена, чи впорається він із чимось чи ні, оскільки 

сказати «не зможу», «не впораюся» для нього означає втратити обличчя. 

Замість цього слід ставити цілеспрямовані питання, повʼязані зі знанням 

деталей, а пояснювати треба за допомогою наочних прикладів: у більшості 

туркменів конкретне, а не абстрактне мислення.  

Серед рис етнопсихологічної своєрідності узбеків виділяють високу 

моральність, порядність, чесність, благородство, скромність, чуйність,  

сміливість, рішучість, тактовність, терплячість, витримку, самовладання, 

почуття глибокої особистої гідності, статечність, обдуманість рішень і дій 

тощо, а також такі типові прояви етнокультури, як співпереживання до рідних, 

близьких та оточуючих;  любов до дітей;  шанування людей похилого віку, 

батьків і молодших;  повага до старших, хворих, інвалідів;  дбайливе ставлення 

до речей;  уміння дотримуватися дисципліни й порядку;  тяга до знань і 

шанування освічених людей;  дбайливе ставлення до традицій, звичаїв свого 

народу;  релігійність;  взаємовиручка;  чистота та санітарний стан житла;  

любов і дбайливе ставлення до історії та культури;  працьовитість;  патріотизм;  

гостинність тощо. 

Соціологічні та психологічні дослідження засвідчують, що узбеки добре 

ставляться до виконання своїх професійних обов'язків, терпляче переносять 

життєві труднощі та злидні, дуже чутливі до оцінок оточуючих, вище за все 
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шанують своїх батьків і родичів, бояться, коли до останніх доходять чутки про 

їхню слабку старанність або недостатню професійну компетентність. До 

етнопсихологічних особливостей узбеків належать також рішучість, 

обдуманість, довірливість, доброзичливість, чуйність, особливо в початковий 

період їх перебування в багатонаціональній групі чи колективі, готовність 

прийти на допомогу, уміння володіти своїми почуттями.  Разом із тим, деяким 

із них притаманні замкнутість, сором'язливість, нетовариське, насторожене 

ставлення до вихідців з інших країн.  Узбеки високо цінують шанобливе 

ставлення до культури свого народу, історії, етнічних почуттів, звичаїв, 

традицій.  Якщо в поліетнічному колективі склався стійкий, здоровий 

морально-психологічний клімат, вони проявляють працьовитість, старанність, 

сумлінність. У колективах, де склалася напружена морально-етична атмосфера, 

вони схильні до конфліктів, важко переживають образи, виявляють 

злопам'ятність, здатні робити необдумані вчинки.  Узбеки дуже переживають 

відрив від родини, від рідних і близьких. Із батьками й родичами вони 

підтримують тісні зв'язки, радяться з багатьох питань, відверто пишуть їм про 

свої невдачі й недоліки. 

Етнокультурні портрети іноземних студентів, створені на 

ґрунті соціологічних досліджень етнопсихологів, етнологів, психолінгвістів 

дозволяють виявити, об'єктивно оцінити й обґрунтувати правомірність 

поведінкових орієнтацій представників різних етногруп іноземних слухачів.  

Вони допомагають викладачеві будувати свої стосунки зі студентами таким 

чином, щоб вони могли вільно виражати себе як особистість, брати участь в 

навчально-виховному процесі як його активно діючий суб'єкт. 

Висновки. Таким чином, розглянутому контингентові іноземних слухачів 

властиві відмінні від носіїв нерідної мови особливості мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності та характерний стиль оволодіння іноземною мовою. Щоб зацікавити 

туркменських і узбецьких студентів та організувати їхнє продуктивне навчання, 

викладач має дослідити специфіку туркменської та узбецької мов, а також 
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ментальні особливості туркменів і узбеків, традиції їхнього виховання та 

освіти, специфіку долучення їх до нових соціокультурних реалій. Важливо, що 

етнолінгвоорієнтована модель навчання іноземної мови зміцнює мотивацію до 

навчально-пізнавального процесу й розвиває інтерес до нової мови та культури.   

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та 

використанні методів етнометодики, що забезпечить рішення таких практичних 

проблем, як пізнання один одного й міжособистісне спілкування в етнічно 

різнорідних навчальних групах, а також дозволить попередити конфліктні 

ситуації на міжнаціональному й релігійному ґрунті, стабілізує сприятливий 

психологічний клімат у групі і створить умови для успішного навчального 

процесу. 
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Важливим напрямом розвитку системи вищої освіти в Україні є 

залучення до вітчизняних закладів вищої освіти  іноземних  студентів. Сьогодні 

практика  викладання іноземних мов має дві основні форми навчання, які 

можна виділити залежно від кількості тих, хто навчається: індивідуальне 

навчання  і  робота  в  групі.  Групова  форма навчання  іноземних  студентів  на 

початковому  етапі  є  панівною  при  організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України, в тому числі й у практиці навчання українській 

мові  як  іноземній [2; 125]. Досить часто  в практиці навчання викладач має 

справу з  групою,  в  якій  представлені  студенти  з  різних країн світу в різному 

співвідношенні. Реальність сучасних українських закладів вищої освіти така, 

що в більшості  випадків  не  вдається  сформувати одномовні групи  або  групи  

студентів  із однієї країни. Отже, найчастіше викладач працює в багатоетнічній 

навчальній групі [1; 43].   

Будь-який іноземний студент, який приїхав на навчання в Україну, 

проходить лінгвокультурну  адаптацію,  тобто  звикає  до  іншого  мовного  та  

культурного середовища [5; 141]. Ця адаптація  відбувається  одночасно  на  

різних  рівнях:  фізіологічному, психологічному, соціокультурному, мовному  

та ін. Українська  мова  в подібній ситуації набуває ролі об’єднуючого чинника: 

з одного боку, вона є об'єктом вивчення, з іншого – інструментом пізнання 

нового середовища та пристосування до нього [6; 54].  

Модель лінгвокультурної адаптації, запропонована Н. В. Поморцевою, 

базується на інтеграції  адаптаційних  процесів  і  навчання  мові. Метою  

подібної  моделі  є  мінімізація труднощів  різних  видів  адаптації  засобами  

мовного навчання. Поморцева розглядає лінгвокультурну адаптацію як  

складний,  багатогранний  і  багатосторонній  процес знайомства,  звикання  і  
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пристосування  особистості  іноземного  студента  до іншого культурного  

середовища існування, освіти, взаємодії  (особистісної і групової)  та 

підготовки до здійснення майбутньої професійної діяльності. Інакше кажучи, 

це – процес  входження  в  ціннісно-смислове  поле  іншого  соціокультурного  

середовища через навчання нерідній мові, вивчення нової культури, 

культуротворчу діяльність [4; 179].  

Наразі є необхідним теоретичне осмислення специфіки управління 

навчальними і адаптаційними  процесами  в подібних  умовах,  як  і  

вироблення ефективних методів педагогічної взаємодії. Як показують 

результати опитувань серед студентів, проблема готовності до навчання в 

багатоетнічному групі дійсно актуальна. Іноземні студенти в цілому позитивно 

налаштовані на навчання в багатокультурному середовищі. Які ж труднощі 

виникають в роботі з  багатоетнічною навчальної групою? 

По-перше,  це  –  мовні  труднощі.  У  студентів  із  різних  країн  

виникають  різні труднощі  в  освоєнні  фонетичної  системи  української  мови.  

Викладач,  як мінімум,  повинен  мати  уявлення  про  особливості  того  чи  

іншого  національного контингенту.  Залежно  від  складу  групи  можна  

використовувати  національно орієнтовані вступні фонетичні курси, що 

враховують труднощі вимови певних звуків. Крім  того,  необхідно  

враховувати  фонетичні  прояви  проблем  міжкультурної комунікації: 

неблагозвучні для сприйняття іноземними студентами поєднання в українській  

мові, неблагозвучні поєднання в рідних мовах учнів, вживання яких слід 

уникати в українському мовному середовищі. Граматична  система  української  

мови  так  само  вимагає  пильної  уваги:  носії різних  мовних  систем  

стикаються  з  різними  проблемами  при  вивченні  граматичних категорій 

української мови. Є ряд категорій, наприклад, вид дієслова або дієслова руху, 

які важкі для всіх студентів, і викладачеві слід враховувати випадки 

інтерференції в мові представників різних національностей. Наприклад, для 

китайських студентів буде складним  засвоєння  категорій  роду,  числа,  
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відмінка  в  іменників,  а  в  арабських студентів  ці  ж  категорії  не  

викликають  труднощі  в  осмисленні,  необхідне  лише тренування  конкретних  

лексико-граматичних  одиниць.  Під  час  аудиторних  занять бажано  залучати  

зіставлення  мовних  явищ  в  рідних  мовах  студентів,  що  дозволить  як 

розширити  лінгвістичні  знання  студентів,  так  і  формувати  толерантне  

ставлення  до інших мов і культур, позитивне сприйняття один одного [3; 112].  

По-друге,  під  час  роботи  викладач  стикається  з  труднощами,  що  

пов'язані  з культурно-ціннісним аспектом. Особливої уваги з боку викладача 

потребують питання релігії, конфесійних відмінностей, системи гендерних 

ролей, інститутів шлюбу та сім'ї, стереотипів  вербальної  і  невербальної  

комунікативної  поведінки  в  рідних  культурах студентів.  Наприклад,  

вивчення  однієї  з  перших  мовних  тем  «Сім'я»  може  викликати труднощі  в  

роботі  з  арабськими  студентами  та  студентами  з  інших  мусульманських 

держав,  так  як  мусульманський  етикет  не  допускає  розпитувань  про  

жіночу  частини сім'ї. Розуміння етнокультурних особливостей студентів 

повинно впливати на відбір змісту навчального матеріалу для занять, форми 

завдань [7; 253]. 

По-третє, є труднощі, що пов’язані із сприйняттям навчального процесу, 

адже у кожного іноземного студента, що приїжджає в Україну, існує стереотип 

навчального процесу,  структури  взаємин  між  викладачем  і  студентом,  між  

членами  колективу, звичка  до  певного  педагогічного  стилю.  Особливо  

яскраво  це  виявляється  на початковому  етапі  навчання  українській мові.  

Так, у випадку з багатоетнічною групою може відбуватися зіткнення 

національних дидактичних систем, часом  малосумісних. І тут особливо 

важлива  роль  викладача  як  організатора.  Його завдання - об'єднати, 

уникнути конфліктних ситуацій, адаптувати іноземних студентів до української 

освітньої системи. Сюди ж відноситься і розуміння студентами  ролі викладача 

в навчальному процесі. Як  відомо,  в  різних  культурних  традиціях  по-

різному сприймається  роль  викладача  в навчальному  процесі. Особливо 
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яскраво  проявляються  ці  відмінності  в  східних  і західних  культурах.  В  

арабських  країнах  і  в  Китаї,  В'єтнамі  традиційно  вкрай шанобливе 

ставлення до вчителя, суворе дотримання дистанції між вчителем і учнем, і 

учнів  із  Західної  Європи,  -  де  вчитель  є  скоріше  партнером,  який  керує  

навчальним процесом, але ніяк не абсолютним авторитетом [9; 272].  

По-четверте,  є  труднощі,  пов'язані  з  міжособистісним  спілкуванням  

усередині колективу,  і  це  завжди  є  потенційним  джерелом  конфлікту.  У  

той  же  час взаєморозуміння  і  доброзичливі  відносини  між  студентами  

групи  сприяють  її ефективній діяльності.  В  ситуації  з  багатоетнічною  

групою  в  міжкультурну комунікацію  вступають  не  тільки  викладач  із  

студентом,  але  й  студент  із  студентом. Якщо під час роботи з одномовною 

групою, ми спостерігаємо зіткнення двох культурних систем,  двох  образів  

світу, двох мовних особистостей  викладача і студента, то в 

інтернаціональному колективі студенти є носіями різних мовних, культурних 

традицій, психолінгвістичних,  етнопсихологічних  особливостей [8; 269]. І  всі  

вони  вступають  у взаємодію між собою і з системою мови, що вивчається. У 

цьому випадку необхідно відзначити  двояку  роль  української мови, яка  не  

лише є  предметом вивчення, але й в ситуації міжкультурної комунікації 

всередині багатоетнічної групи відіграє роль інструменту консолідації, 

формування навчального колективу.  
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Сьогодні освітня робота з іноземними студентами у вищих навчальних 

закладах спрямована на забезпечення умов, які надають їм широкі можливості 

для формування соціально-активної особистості. З огляду на такий підхід 

особливої значимості набуває проблема успішної комунікації студентів у 

соціумі. 

На сьогодні у педагогіці вважається, що формування комунікативної 

компетенції засобами гри сприяє розвитку особистості, успішній адаптації у 

соціумі,  активізації мислення й поведінки студента, високому ступеню 

задіяності у навчальному процесі, самостійності у прийнятті рішення.  
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Сучасний стан питання використання мовних ігор та їх роль у 

формуванні комунікативної компетенції під час вивчення мов досліджують 

науковці  Л. Азаріна, А. Акішина, Н. П’яст, О. Полінська, О. Мармаза. 

В умовах розвитку сучасного суспільства актуальним є впровадження в 

практику роботи у вищих навчальних закладах оновленої моделі організації 

навчання, яка орієнтує викладачів на цілісний підхід до формування 

особистості, мовленнєвої компетентності студента.  

Комунікативний підхід, прийнятий у сучасній вітчизняній методиці як 

провідний принцип, має на увазі придбання студентами-іноземцями здатності 

практичного використання української мови в реальних ситуаціях спілкування. 

Це стає можливим лише на основі дійсного мовного розвитку. Студент-

іноземець змушений вступати в комунікацію на чужій для нього мові з першого 

дня його перебування в нерідній країні. Це є величезною проблемою для 

іноземців, особливо якщо вони абсолютно не знають мову цієї країни. Таким 

чином, викладач повинен полегшити вивчення нерідної мови, зробити 

доступною комунікацію на цій мові, зняти стрес від зустрічі з незнайомою 

дійсністю. 

Відповідно до принципів комунікативного навчання, володіння мовою – 

це уміння вирішувати комунікативні завдання мовними засобами [2, с.26]. 

Як один із ефективних засобів формування комунікативних навичок у 

студентів є ігри. Педагогічна гра як форма навчального заняття має особливу 

суттєву ознаку – чітко поставлену мету навчання та відповідний прогнозований 

результат. Ігрові методи навчання займають важливе місце у процесі 

формування комунікативної компетенції іноземних студентів, розвитку їх 

творчого потенціалу. Студент під час гри пізнає свої можливості, вчиться їх 

оцінювати, відчуває різні емоції. Таким чином гра виступає як засіб 

спілкування. Суть гри як виду спілкування полягає в тому, що знання 

отримуються внаслідок постійного діалогу, полілогу. 
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Гра є однією з форм навчальної діяльності, що викликає потребу 

говорити, вирішує проблему мотивації навчальної діяльності. Позитивною 

стороною гри є те, що вона є творчою за своїм характером, активізує 

мисленнєву діяльність студентів і сприяє розвитку творчого ставлення до мови 

[1; 219].  

Дослідження вчених-педагогів свідчать, що ігрові методи і форми 

навчання сприяють формуванню не лише спеціальних умінь і навичок, а й 

загальнонавчальних способів розумових дій – планувальних, мисленнєвих, 

сприяючи розвиткові самокерувальних механізмів особистості [2]. 

Наведемо декілька прикладів використання ігор на заняттях з української 

мови як іноземної. Наприклад, рольова гра дає змогу відтворити будь-яку 

ситуацію в «ролях», спонукає студентів до психологічної переорієнтації. Такий 

метод інтенсифікує розумову працю, сприяє швидкому і глибокому засвоєнню 

навчального матеріалу. У процесі рольової гри розкривається інтелект 

студента; під зміни типу міжособистісних стосунків студент долає 

психологічний бар’єр спілкування. Наприклад, під час гри «Відвідування 

театру» студенти демонструють, як вони збираються в театр, як купують 

білети, що бачать і відчувають. А далі «глядачі» перетворюються в «акторів» і 

починають грати ролі з попередньо прочитаного тексту «Перший раз у театрі». 

Студенти в іграх мімікою, жестами, рухами передають різний емоційний стан 

персонажів, навчаються передавати інтонацією і силою голосу ігрові образи. 

Усе це допомагає оволодівати іноземною мовою, спілкуватись у різноманітних 

життєвих ситуаціях. Жест і міміка – це одні із видів ключів пам’яті поряд з 

мелодією, ритмом, римуванням, мнемонікою, тобто технікою запам’ятовування 

[2; 220]. Ключами пам’яті є також різноманітні коментарі, наочність. Щоб 

запам’ятати, треба багато разів повторити, а щоб з’явились навички, треба 

багато разів здійснити мовленнєві дії, тобто мотивовано вжити ту чи іншу 

фразу. Така мотивація  легко виникає у грі. Залишається тільки завчити 

потрібний мовний матеріал в іграх. 
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Використання мовленнєвих ігор дає такі переваги: реальний розвиток 

розмовних навичок і можливість безпосереднього спілкування; досягнення 

свого власного рівня у вивченні мови, додаткову практику слухання разом із 

різною кількістю акцентів, можливість навчатися один від одного.  Викладач 

може простежити прогрес студентів. 

З’ясовано, що у формуванні комунікативної компетенції студентів під час 

вивчення української мови  найкращих результатів можна досягти, 

застосовуючи ігрові методи. Під час гри у студентів формуються ті уміння та 

навички, які впливатимуть на  їх адаптацію у мовному середовищі, на розвиток 

їх творчого потенціалу. Такі нестандартні форми педагогічної взаємодії 

сприяють формуванню соціально активної, комунікативної особистості і є 

засобом успішного формування комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців. 
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Важное место в становлении мировоззренческих основ личности 

обучающегося занимает формирование идейной убеждённости в значимости 

общечеловеческих и национальных ценностей, отрицании различного рода 

нетерпимости (расовой, религиозной, этнической, национальной и пр.). 
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обучение», отмечая, что «высшее образование составляет духовно-

идеологический сегмент социально-культурной жизни общества [9;7]. 

В медицинских вузах Беларуси иностранные граждане получают 

будущую профессию как на английском, так и на русском языках. Но 

прохождение клинической практики, общение с пациентами происходит только 

на русском языке. Поэтому перед преподавателями русского языка как 

иностранного (далее - РКИ) стоит архисложная задача: в кратчайшие сроки 

снабдить иностранного обучающегося необходимым языковым арсеналом 

модуля общего владения РКИ и модуля профессионально ориентированного 

владения РКИ [4]. Достижение уровня коммуникативной насыщенности и 

профессиональной достаточности обусловлено обязательным выполнением 

требований к модулю общего владения и следованием принципам 

последовательности ввода грамматического материала по двум вышеназванным 

модулям. С целью улучшения качества обучения русскому языку иностранного 

студента-медика вполне эффективно использование инновационных 

образовательных технологий и форм обучения, сопряженных с воспитательной 

работой (далее – ВР). Через ВР, базирующуюся на принципах 

коммуникативности и полноценного развития личности обучающихся, 

повышается эффективность обучения РКИ. 

Так, кафедрой белорусского и русского языков Белорусского 

государственного медицинского университета предлагается с целью выработки 

ценностных ориентаций, определяющих целевые установки, в том числе 

профессиональные, и социальное поведение студентов, использовать пять 

следующих апробированных технологий в ВР. 

1. Проблемно-ориентированный подход, направленный на мотивацию 

обучающихся к самостоятельности в процессе реализации познавательной 

деятельности при решении проблемных ситуаций. 
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2. Обучение в команде, ориентированное на оптимизацию процесса 

социализации, интеграции в социум, повышение уровня сформированности 

информационно-коммуникативных компетенций. 

3. Интерактивное обучение, получившее значительное развитие в связи 

с переходом на дистанционные формы обучения. 

4. Практикоориентированное, симуляционное обучение, позволяющее 

создавать и поддерживать мотивацию иностранных студентов, а также 

доводить на практике до автоматизма полученные знания по русскому языку 

[5;5]. 

5. Рейтинговое посеместровое оценивание знаний обучающихся, что 

учит студентов оценивать уровень получаемых знаний. 

Гражданское и патриотическое воспитание среди иностранных 

обучающихся имеет интернациональную направленность, при этом, с одной 

стороны, включает в себя повышение уровня национального самосознания, с 

другой, – развитие умения жить и взаимодействовать в поликультурном мире. 

Большую работу в этом векторе, например, призван проводить клуб 

«Интернационалист», который является добровольным объединением 

иностранных и белорусских студентов и преподавателей кафедры белорусского 

и русского языков БГМУ. Работа Клуба включает развитие навыков общения и 

совместной деятельности, предусматривающей реализацию общей цели: 

всестороннее воспитание личности будущего врача, способного реализовать 

себя в различных сферах социальной жизни. Задачами Клуба являются: 

формирование гражданской компетентности; воспитание патриотизма, 

интернационального сознания, толерантности, гуманности, уважения к 

общечеловеческим ценностям; формирование устойчивой мотивации к учебе; 

развитие лидерских компетенций, управленческой культуры, общественной 

активности как важных аспектов становления профессионально успешной 

личности; формирование знаний и умений в сфере социальных и 

межличностных отношений, психологической культуры и коммуникативной 
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компетенции; обеспечение условий для развития творческих способностей 

студентов, самоопределения, саморегуляции, самопознания, саморазвития 

личности; формирование готовности к сохранению психического и 

физического здоровья, навыков безопасной жизнедеятельности; помощь в 

освоении гендерных статусов мужчины и женщины; формирование 

компетенций в сфере бытовой и культурно-досуговой деятельности, 

нравственно-этической и эстетической культуры.  

Клуб «Интернационалист» функционирует на кафедре более сорока лет. 

За это время изменилось тематическое содержание работы, но неизменными 

остались реализация задач воспитания по различным направлениям 

воспитательной работы, глубина проникновения в тему, степень реализации 

поставленных задач и достижение целей, степень заинтересованности и 

подготовленности участников мероприятия, творческий подход к проведению 

мероприятий с использованием новых технологий. Все это и является 

показателями эффективности работы Клуба.  

Реализуя задачи ВР по гражданскому и патриотическому воспитанию, 

члены клуба «Интернационалист» проводят круглые столы и творческие 

встречи с известными людьми из областей науки, культуры, медицины, 

образования, международные и республиканские студенческие конференции, в 

частности, организуемые кафедрой раз в два года международные научные 

студенческие чтения «Диалог языков и культур», республиканские и 

внутривузовские олимпиады «Русский язык – путь к взаимопониманию и 

согласию», совместные культурно-образовательные мероприятия с 

Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь и вузами 

других стран. 

Сохраняя и развивая традиции ВР кафедры и внедряя новые технологии, 

преподаватели проводят разъяснительную работу по профилактике 

противоправного, асоциального поведения обучающихся, мероприятия с целью 

правового просвещения. 
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Как результат, у иностранных обучающихся развивается стремление к 

общению с людьми, что помогает регулировать микроклимат в учебном 

коллективе: проводится совместная с обучающимися организационная работа, 

направленная на сплочённость и ответственность за дела коллектива. Получил 

развитие творческий конкурс «Визитка первокурсника». В ходе подготовки 

плакатов-газет «Визитка первокурсника» обучающиеся проявляют не только 

свои творческие способности, но и желание активной жизнедеятельности в 

новых условиях, умение жить и трудиться в коллективе.  

Учебный процесс осуществляется кафедрой также и по учебно-

методическим пособиям, разработанным специально для ознакомления 

иностранных студентов с правами и обязанностями, порядком обучения, 

правилами проживания, сферой услуг в стране пребывания: «Живём и учимся в 

Беларуси» и «Добро пожаловать в Беларусь» [3;2]. 

Профессиональное и трудовое воспитание направлено на развитие 

трудолюбия: добросовестного отношения к учёбе, готовности к труду, 

мотивации учебной деятельности. Важное место в этом направлении занимает 

работа студенческого научного кружка «Слово» (далее – СНК), который 

организует участие иностранных обучающихся в международных, 

республиканских, городских творческих конкурсах; конкурсах проектных 

работ; международных студенческих чтениях; научно-практических 

студенческих конференциях; республиканских и внутривузовских олимпиадах. 

Кружок «Слово» – это объединение, созданное по инициативе студентов и 

преподавателей кафедры белорусского и русского языков БГМУ. Он 

функционирует уже пять лет. СНК был создан в целях вовлечения студентов в 

научно-исследовательскую работу как важнейшую составляющую системы 

подготовки современных высококвалифицированных специалистов в 

различных отраслях знаний. Его задачи – подготовка студенческих научных 

докладов, выступление с ними на заседаниях СНК, научных конференциях и 

иных научных форумах различного уровня; подготовка к публикации научных 
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статей (тезисов) студентов в печатных изданиях различного уровня; подготовка 

студентов к участию в конкурсах студенческих научно-исследовательских 

работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных и образовательных 

проектах, программах, стажировках и т.п. 

Формами работы кружка являются: дискуссии, диспуты, дебаты, круглые 

столы, викторины, ролевые игры, литературно-поэтические вечера и гостиные, 

конкурсы чтецов. Используемые технологии и формы способствуют 

результативным выступлениям иностранных студентов на научно-

практических, студенческих конференциях, международных телемостах по 

вопросам преподавания РКИ («Беларусь – Иран – Россия», 2016 г.; «Беларусь – 

Индия – Россия», 2018 г.) с последующими публикациями [9;1]. 

По линии выполнения научно-исследовательской работы студентов 

кафедра сотрудничает с вузами России, Украины, Представительством 

Россотрудничества в Республике Беларусь, отечественными университетами. 

Практикоориентированное, симуляционное обучение успешно 

осуществляется в формате интеллектуальной развивающей игры «Схватка. 

Интерны в полевом госпитале», которая приобрела форму квеста с элементами 

технологии симуляционного обучения.  

Различные формы ВР позволяют решать целый комплекс воспитательных 

задач разных направлений. Так, традиционные литературно-музыкальные 

вечера, посвящённые Дню родного языка, решают воспитательные задачи 

гражданско-патриотического и интернационального, правового, духовно-

нравственного воспитания. Акция милосердия «Доброе сердце» в рамках 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца решает 

задачи духовно-нравственного, профориентационного, гражданско-

патриотического воспитания. На кафедре создана большая база учебных 

материалов, развивающих иностранных студентов в этом направлении. 

Разрабатывается учебно-методическое пособие, включающее тексты о жизни и 

творчестве классиков русской литературы, получивших медицинское 
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образование, что даст возможность обсуждения проблем духовно-

нравственного становления и позитивной социализации молодых людей.  

Преподаватели кафедры являются авторами двух профессионально 

ориентированных учебников с грифом Министерства образования Республики 

Беларусь, пособий с богатой аудио-, видео- текстотеками для иностранных 

студентов, обучающихся в том числе и на английском языке по специальностям 

«Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация». Учебная литература для 

англоязычных студентов нацелена на подготовку к прохождению практики в 

клинике, аптеке, на фармацевтическом заводе. 

На кафедре введена факультативная дисциплина для студентов старших 

курсов «Методика преподавания РКИ», задачами которой является 

формирование социально-личностных и профессиональных компетенций, 

популяризация русского языка и распространение традиций русской и 

белорусской культур в разных странах. 

С целью обеспечения обратной связи, контроля и регулирования качества 

преподавания, анализа результатов обучения и воспитания, прогнозирования 

дальнейших результатов кафедральной работы организуется мониторинг 

удовлетворённости студентов уровнем преподавания РКИ, предлагаемыми на 

кафедре формами работы в процессе преподавании РКИ, объективностью 

оценивания знаний студентов преподавателями кафедры. 

Таким образом, кроме традиционных форм воспитательной работы 

(круглые столы, творческие встречи, студенческие конференции, олимпиады, 

творческие конкурсы, проекты, викторины, интеллектуальные квесты, 

литературно-поэтические и музыкальные вечера, акции милосердия) нами 

предлагаются к использованию в образовательном процессе с иностранными 

студентами нефилологических вузов эффективные технологии, дающие 

ощутимые результаты, так как они способствуют:  

– методически грамотной организации развивающей образовательной 

практики; 
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– развитию и саморазвитию личности обучающихся с помощью 

соответствующих психолого-педагогических средств;  

– освоению общих способов деятельности, совершенных форм культуры, 

норм общежития в разных видах общности людей; 

– реализации принципа педагогической целесообразности: взаимосвязи 

преподавания как организации педагогически целесообразной самостоятельной 

деятельности обучающихся, и учения; 

– реализации целей и задач воспитательной работы в образовательной 

среде во внеучебное время; 

– повышению качества обучения русскому языку как иностранному. 
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Обучение речевой деятельности на иностранном языке в большинстве 

случаев предполагает овладение умениями и навыками в наиболее 

естественной форме  диалогической. В зависимости от коммуникативных 

потребностей учащихся ставить цель обучения, то есть какого уровня 

владения языком необходимо достичь для удовлетворения этих потребностей. 

Общей целью на всех этапах овладения языком является формирование 

диалогической компетенции: возможности и готовности к речевому общению 

на неродном языке в различных ситуациях.  

Как правило, на уроке используют различные виды учебных диалогов, 

имеющих ту или иную цель: научить правильно использовать грамматические 

формы или новую лексику, закрепить различные виды речевых моделей и т.д. В 

любом случае предлагается следовать определённому стереотипу (например, 

диалог купли-продажи, в транспорте). Безусловно, на начальном этапе изучения 

языка набор стандартных фраз можно заучить и с успехом применять до тех 

пор, пока жизненная практика не столкнёт с условием, где необходимы иные 

речевые навыки, в результате чего потребуется немедленное разрешение 

ситуации имеющимися языковыми средствами, выходящими за рамки клише. 

Ситуации, которые затрагивают интересы личности, актуальные в данной среде 

и обществе, становятся главным мотивом умения строить диалог и изучать 

язык  [1]. 

Зачастую иностранцы, изучающие русский язык, не чувствуют себя 

свободно в реальных жизненных ситуациях: не могут поддержать диалог, не 

могут выразить свои мысли  не владеют разговорным русским языком. Если 

уроки русского языка как иностранного проходят в обычном режиме: читаем-

переводим текст, делаем грамматические упражнения, отвечаем на небольшое 
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количество вопросов по тексту, то мозг иностранца работает в режиме, который 

необходим для данного вида деятельности, т.е. иностранец учится читать, 

переводить, искать в тексте ответы на вопросы, при этом новые слова 

запоминает медленно (в той степени, в какой они необходимы для понимания 

текста). При таком изучении русского  языка иностранец учится выполнять 

тесты, но это не значит, что он учится говорить по-русски, так разговорный 

русский язык освоить невозможно. 

Чтобы начать говорить по-русски, иностранцу нужно выработать 

совершенно другие навыки, чем для чтения и выполнения грамматических 

упражнений. Иностранец должен, во-первых, научиться понимать русскую 

речь, а во-вторых, быстро реагировать на реплики своих собеседников в 

различных жизненных ситуациях, необходимо выработать автоматизм в речи. 

На уроке русского языка как иностранного нужно смоделировать среду, 

приближённую к реальной языковой среде. Для этого не поможет большинство 

художественных и публицистических текстов, потому что в них используется 

лексика, которую мы не используем в разговорной речи при повседневном 

общении. Поэтому так важно использовать на уроках русского языка для 

иностранцев коммуникативные диалоги, из которых иностранцы могут 

почерпнуть необходимую лексику, а также научатся правильно строить фразы, 

которые они могут использовать в реальной жизни, в повседневной 

разговорной речи [2]. 

Чтобы общение на уроках было более эффективным, оно должно быть 

управляемым. Надо учить студентов ориентироваться в общении, чтобы 

правильно его спланировать и осуществить. Не менее важное значение 

приобретает организация межличностных отношений в группе при обучении 

диалоговому общению на русском языке. Студент должен научиться 

осуществлять самостоятельную деятельность общения на русском языке, думая 

о том, что сказать, а не о том, как сказать, т. е. участвовать в деятельности, 

целью которой является установление контакта, взаимопонимания, 
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налаживания взаимодействия с другими членами группы, действуя на их 

знания, умения, эмоциональное состояние. Задача преподавателя  организация 

учебной деятельности с максимальной эффективностью. Строгого определения 

моделей обучения разговорной речи нет, преподаватель создаёт эту модель 

самостоятельно в зависимости от цели, содержания и условий обучения и даже 

от собственного педагогического опыта и методического мастерства. Все эти 

обстоятельства требуют от преподавателя большой творческой работы [3]. 
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig_fau14Hs
AhXOxIsKHaIbBZkQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fdspace.nbuv.gov.ua%2Fbitstream
%2Fhandle%2F123456789%2F74341%2F49-
Vodneva.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw3JMkvmjlroVtzQzChruH4a 
(дата обращения: 24.09.2020). 
2. Диалоги на уроках русского языка для иностранцев. URL:  https://www.rki-site.ru/dialogi-na-
urokax-russkogo-yazyika-dlya-inostranczev-rki.html(дата обращения: 24.09.2020).  
3. Обучение диалогической речи на основе развития речевых взаимодействий учащихся. 
URL:  https://cinref.ru/razdel/03800pedagog/14/197104.htm 
(дата обращения: 24.09.2020). 

 
 

Обучение украинскому языку без языка-посредника 
Панченко Е.И. 

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 
г. Днепро, Украина 

 

Более 3% студентов, обучающихся в Днепровском национальном 

университете имени Олеся Гончара, составляют студенты-иностранцы, которые 

изучают украинский язык на подготовительном факультете, в течение двух лет 

обучения в университете на уровне бакалавра и во втором семестре обучения в 

магистратуре как язык профессии. 

Целью иностранных студентов, приезжающих учиться на 

подготовительных факультетах Украины, в первую очередь должно стать 

изучение языка для общения и профессиональных целей. Однако не все 

студенты в полной мере осознают значимость добросовестного отношения к 

учебе, их приходится постоянно контролировать как в аудитории, так и во 

время позаудиторной работы. Контроль знаний нужен и для действительно 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig_fau14HsAhXOxIsKHaIbBZkQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fdspace.nbuv.gov.ua%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F74341%2F49-Vodneva.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw3JMkvmjlroVtzQzChruH4a
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig_fau14HsAhXOxIsKHaIbBZkQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fdspace.nbuv.gov.ua%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F74341%2F49-Vodneva.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw3JMkvmjlroVtzQzChruH4a
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добросовестных студентов, которые хотят оценить свой реальный уровень 

подготовки. 

Во время проведения лекционных, практических и семинарских занятий 

для иностранных студентов, а так же при организации их самостоятельной 

работы в аудитории под контролем преподавателя на начальном этапе 

специальной языковой подготовки следует стремиться выполнить ряд 

необходимых условий, в том числе: 

- аудитивный текстовый материал должен соответствовать интересам, 

языковом и жизненному опыту иностранных студентов. 

- процесс обучения самостоятельной работе во время чтения должен быть 

направлен на формирование умений продуктивного осуществления этой 

работы с постепенной передачей ответственности за выполнение своей 

деятельности непосредственно на студента. 

- в зависимости от учебной ситуации иностранный студент обязан уметь 

уточнять информацию, порождать реплики и переходить во время разговора с 

одной микротемы на другую, используя терминологическое конспектирования 

языке специальности. Обучение украинскому языку без языка-посредника 

имеет как преимущества, так и недостатки. К последним мы относим 

следующее: 

- проблемы при организации работы в первые дни занятий; 

- повышенная сложность объяснения и усвоения грамматических правил; 

- длительное время для установления психологического контакта между 

студентом и преподавателем. 

Для преодоления этих объективных трудностей проводится следующая 

работа:  

- при поступлении студентов на подготовительный факультет на первые 

1-2 занятия приглашаются иностранные студенты старших курсов, которые 

выполняют функции переводчика; кроме установления контакта с новыми 

студентами происходит также закрепление знаний студентов-старшекурсников; 
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- разработаны правила обучения и поведения студентов, переведенные 

всеми необходимыми языками; студенты обязаны ознакомиться с этими 

правилами; 

- практикуется повторное объяснение грамматических правил на родном 

языке лучшими студентами или аспирантами; 

- организация внеаудиторной работы, экскурсии, посещение общежитий, 

информация старших студентов о преподавателе позволяет достаточно быстро 

установить необходимый контакт между студентом и преподавателем. 

Обучение украинскому без языка-посредника имеет, на наш взгляд, и 

несомненные достоинства. Это повышенная мотивация студента к изучению 

украинского языка для того, чтобы на занятии и во внеаудиторное время 

общаться с преподавателем и студентами из других стран. Увеличивается 

количество новой лексики, которую студенты чувствуют себя вынужденными 

усвоить не просто для выполнения домашнего задания, а для участия в 

процессе коммуникации. 

Важнейшую роль в организации процесса обучения имеет электронный 

словарь, работа с которым является необходимой составной частью каждого 

занятия. Постоянное обращение к словарю в начале обучения способствует 

быстрому усвоению лексики, и в ходе всего обучения помогает подключать 

различные виды памяти к ее усвоению. 

 
 

Виды коммуникативных заданий для иностранных студентов  
на подготовительном факультете 

Плотникова Т.А. 
Харьковский государственный университет городского хозяйства имени А.Н.Бекетова 

г. Харьков, Украина 
e-mail: gaika64@gmail.com 

 

Работа с иностранными студентами в вузе направлена на обеспечение 

условий для формирования социально-активной личности. Студенты должны 

не только овладеть языком в устной и письменной форме, но и познакомиться с 
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жизнью и культурой страны. Особую значимость приобретает проблема 

успешной коммуникации студентов в социуме. 

Принцип коммуникативности – основополагающий принцип 

современной методики обучения иностранным языкам. Методические поиски 

сосредоточились на отыскании средств активизации познавательной 

деятельности студентов. На первый план выдвигаются такие приёмы работы, 

которые возбуждают мысль, способствуют развитию речи. Изучение языка на 

подготовительном отделении характеризуется разнообразием приёмов работы. 

Огромную роль в усвоении языка играет развитие у студентов интереса к 

предмету. Мотивация при обучении языку играет важнейшую роль.  

Успешному процессу обучения способствует создание и поддержание 

коллективистских взаимоотношений в группе между преподавателем и 

студентами и между самими студентами. Задача преподавателя с самого начала 

превратить учебную группу в учебный коллектив. Преподаватель убеждает 

студентов в том, что каждый из них в конце обучение достигнет высокого 

уровня владения языком. Кроме знания языка студент получает возможность 

удовлетворения на занятиях естественной человеческой потребности общения, 

возможность стать значимым для других, удовлетворить свои социальные 

потребности в престиже, уважении, формировать необходимые для 

повседневной жизни навыки общения. 

Иностранный язык как учебный предмет имеет свои закономерности, 

свою специфику. Ведущей целью обучения здесь является коммуникативная 

цель, т.е. формирование практических умений и навыков речи. Овладение 

иностранным языком предполагает не только получение большого объёма 

знаний. Методика обучения иностранным языкам всё больше ориентируется на 

психологические науки. Главная психологическая особенность и основная 

трудность процесса овладения иностранным языком заключается в 

необходимости приобрести большое количество навыков и довести их до 

высокой степени автоматизма. Она определяет и особенности методики 
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преподавания иностранного языка, которая заключается в том, что время 

выделенное на закрепление учебного материала, должно намного превышать 

время, необходимое для его введения, т.е. в отличие от организации обучения 

другим предметам, на уроке иностранного языка, как бы ни была совершенна 

подача учебного материала, закрепление его всегда будет играть ведущую роль, 

лишь оно может решить успех дела. 

Высокий уровень автоматизма может быть достигнут только в том 

случае, если новые языковые явления будут отрабатываться в упражнениях, 

воспроизводящих или имитирующих реальную коммуникацию. Следует 

изучать живой язык, а не учебник грамматики языка. Грамматика выполняет 

практическую, служебную роль в изучении языка.  

Выполнению задачи обучения наряду с учебными упражнениями 

способствует дополнительный занимательный материал по языку: работа с 

пословицами и поговорками, беседы по картинам, загадки, скороговорки, игры, 

чтение в лицах и инсценировка, экскурсии и т.д. Подбирая тот или иной 

дополнительный материал, мы исходим из того, что, с одной стороны, он 

должен быть занимательным, а с другой стороны – обучающим.  

Важным средством развития навыков устной речи является диалог. В 

зависимости от участников различаются диалоги: преподаватель – группа, 

преподаватель – студент, студент – студент, студент – группа. Систематическая 

организация разговоров и бесед способствует выработке элементарных навыков 

речи. 

В системе многочисленных видов работ огромное значение имеет работа 

по картине. Она способствует развитию и закреплению умения студента 

самостоятельно оформлять свои наблюдения и мысли в устной и письменной 

речи. Изложение даёт возможность выявить словарный запас, умение излагать 

мысли на украинском языке. 

Особое место в методике преподавания иностранных языков занимает 

игра. Игровые моменты могут и должны использоваться в рамках 
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традиционных форм обучения. Главное достоинство игры в том, что она 

воздействует на формирование и развитие потребности в самовыражении и 

самореализации. Поскольку в игре усвоение знаний требует определённых 

интеллектуальных, волевых и эмоциональных усилий, она создаёт особую 

социальную среду, в которой действуют участники. Внутри групп и между 

ними формируется новая культура общения, снимаются многие 

психологические комплексы. Обычно снимается психологический барьер, 

мешающий свободному общению не только на иностранном, но и на своём 

родном языке. Часть занятий строится и проводится в парном общении 

студентов между собой, причём состав пар регулярно меняется. Создаётся 

лёгкая непринуждённая обстановка общения, способствующая удовлетворению 

потребности в отдыхе.  

Игра является синтетической формой образовательного процесса, 

выполняя множество функций: от обучающей и воспитательной до 

развлекательной и релаксационной. Как всякое серьёзное дело, она должна 

быть хорошо подготовлена. Игра – это простой и эффективный способ 

приблизить учебный процесс к живой разговорной речи. Во время игры студент 

узнаёт свои возможности, учится их оценивать. Происходит адекватная 

самооценка, что очень важно для всего процесса обучения, так как завышенная 

самооценка приводит к неправильной реакции на замечания, а заниженная 

снижает интерес к обучению.  

Именно во время обучения на подготовительном факультете 

закладываются основы коммуникативной компетенции иностранных студентов, 

которые и определяют направление их успешной коммуникации и адаптации в 

социуме. В использовании разнообразных коммуникативных заданий, 

способствующих развитию творческого потенциала студентов, и проявляется 

педагогическое мастерство преподавателя украинского языка.  

Литература: 
1. Азарина Л.Е. Игры на уроках РКИ // Вестник ЦМО МГУ, 2009. − № 3. − С. 102-109. 
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иностранного /А.А. Акишина, О.Е. Каган. − М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 255 с. 
3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: 
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Професійна підготовка як дієвий інструмент полікультурної 
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Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Зараз відбувається становлення єдиного взаємозалежного світу, в якому 

суспільство не залишається незмінним: з одного боку, універсальність і 

глобалізація, з іншого боку, бажання зберегти самобутність кожної окремо 

взятої культури. Такі тенденції породили проблему полікультурної 

самоорганізації мовної особистості, яка полягає у формуванні особистості 

нового типу, динамічної, здатної постійно змінюватися в залежності від умов 

співпраці з іншими людьми. Разом з тим, що особистість повинна вміти 

здійснювати спілкування у межах різних культурно-мовних картин світу, їй 

слід бути культурно-самобутньою, відповідальною за власну життєву 

траєкторію. Тому, виходячи з вищезазначеного, розуміємо полікультурну 

самоорганізацію мовної особистості, як процес мобілізації і структурування 

здібностей, умінь будувати діалог культур у процесі здійснення професійної 

функції [5]. 

Враховуючи, що «розвиток особистості відбувається в процесі 

сприйняття сучасного багатонаціонального і багатомовного світу; розуміння 

актів культури інших країн, народів, культурних спільнот» [2; 153], має сенс 

говорити про важливість створення освітнього засобу, який сприяє 

полікультурній самоорганізації мовної особистості. 

У процесі спостереження та аналізуючи науково-методичну літературу, 

вважаємо, що професійна підготовка може з'явитися саме таким дієвим 

інструментом, який дозволяє особистості іноземного студента розвиватись, 
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реалізувати себе, організуватися предметно, соціально, особистісно, культурно 

і професійно. 

Мета статті: розглянути професійну підготовку, як засіб, що сприяє 

полікультурній самоорганізації особистості іноземного студента. 

Професійна підготовка має здійснюватись відповідно до певних 

концептуальних засад, які дозволяють унормувати педагогічну діяльність 

викладачів, усвідомити очікуваний результат, обґрунтувати вибір певних 

методів та прийомів тощо. Певні наукові досягнення у галузі педагогічної 

методології професійної підготовки визначаємо важливими щодо підготовки 

фахівців із числа іноземних студентів і виокремлюємо як орієнтири:  

•  Перехід освіти на індивідуально-особистісну основу.  

 • Реалізація ідей неперервної освіти. 

 • Упровадження у фахову підготовку практико-орієнтованого навчання. 

 • Використання інтерактивних методів навчання. 

 • Удосконалення рефлексивної складової професійної підготовки, що 

дозволить досягти усвідомлення проблем та їх корекції стосовно критеріїв 

якості освіти. 

 • Інформатизація фахової підготовки, що зумовлена тенденцією 

глобалізації інформаційного простору.  

• Упровадження принципу зворотного звʼязку.  

• Формування професійного самовизначення у процесі фахової 

підготовки [3,4]. 

Отже, професійна підготовка є складним інтегрованим процесом, 

ефективність якого визначається забезпеченням вищезазначених принципів 

діяльності субʼєктів цього процесу. 

Професійна підготовка іноземних студентів визначається істотними 

особливостями, такими як нерідне зовнішнє середовище і нерідна для студентів 

мова навчання.  
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Звісно, що саме мова  дозволяє розуміти різні культури, надає простір для 

полікультурного збагачення особистості. Особливої ваги набуває полікультурна 

самоорганізація іноземних студентів, яка віявляється у розвитку здібностей 

вирішувати завдання професійної діяльності у процесі позитивної взаємодії з 

представниками різних культур. Головною метою мовної підготовки іноземних 

студентів є формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього 

фахівця, що дозволяє використовувати мову як засіб професійного та 

полікультурного спілкування. Полікультурна самоорганізація має специфічні 

цільові, змістові й процесуальні характеристики і спрямована на реалізацію 

іноземними студентами своїх особистісних цілей, потреб і можливостей в 

полікультурній, суспільно-політичній та професійній галузях спілкування. 

Виходячи з цього, активізація діяльності з розвитку полікультурної 

самоорганізації є на сучасному етапі однією з актуальних методичних проблем 

професійної підготовки іноземних студентів. Так, студенти мають усвідомити, 

що майбутня професійна реалізація вимагатиме від них, в першу чергу, фахової 

компетентності, яка неможлива без їхньої полікультурної самоорганізації. 

З метою активізації цієї діяльності на заняттях з мовної підготовки слід 

організовувати опрацювання змісту професіограми майбутнього фахівця. 

Професійна компетентність розглядається нами як характеристика, що 

відображує ділові та особистісні якості фахівця, рівень знань, умінь, досвіду, 

достатніх для досягнення мети в професійній діяльності, а також моральну 

позицію фахівця. Також, професійна компетентність може розглядатися як сума 

професійних компетенцій і соціальної поведінки (уміння працювати 

індивідуально і в групі з метою встановлення миру та дружби між народами 

гуманітарними засобами. Також необхідно визначити критерії професіоналізму: 

● глибокі і міцні знання з одержаної спеціальності, вільне користування 

ними, їх відповідність запитам практичної діяльності; 
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● уміння використовувати в практичній діяльності весь набутий багаж 

знань, знаходити вихід у будь-якій ситуації, правильно оцінювати стан справ і 

приймати адекватні рішення; 

● упровадження в практику роботи нового, передового, знаходження 

шляхів удосконалення системи роботи та наполегливість у необхідності 

рухатися до досягнення поставленої мети; 

● вміння створити мікроклімат у колективі, повага до кожного, знання й 

дотримання правил етикету; 

● вільне володіння однією або кількома іноземними мовами з метою 

оперативного використання світового інформаційного матеріалу [4]. 

У процесі аналізу особистісних якостей та умінь, які є необхідними у 

професійній діяльності, зосереджуємо увагу студентів на тому, що більшість із 

них визначають зміст загальних професійних якостей людини, наприклад, 

уважність, дисциплінованість, орієнтація на результат, відповідальність, 

самоорганізація, самостійність, зосередженість, врівноваженість, посидючість 

та цілеспрямованість. В якості висновків обговорюємо зі студентами загальні 

професійні компетенції особистості. 

Отже, випускник має опанувати базову програму дисциплін зі своєї 

спеціальності, бути компетентним у освоєнні інформаційного простору; 

виявляти активну життєву позицію, творче ставлення до своєї діяльності; знати 

іноземну мову і вміти будувати діалог культур у процесі здійснення 

професійної функції. 

Оскільки фахову компетентність розглядаємо як якість, яка є вкрай 

необхідною для майбутніх фахівців,  слід формувати у іноземних студентів 

особисті мотиви до пізнавальної діяльності для оволодіння майбутньою 

професією саме на заняттях з мовної підготовки. При цьому ураховуємо 

особливості зовнішніх і внутрішніх мотивів фахової підготовки. Основою 

зовнішніх мотивів є стимуляція діяльності ззовні, тобто за допомогою нагород, 

заохочення, покарання тощо, коли фактори стимуляції поведінки знаходяться за 
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межами особистісного «Я». Внутрішні мотиви збуджуються пізнавальним 

інтересом, пов’язаним із певною діяльністю. Отже, нашим завданням у процесі 

професійної підготовки є формування внутрішніх мотивів професійної 

спрямованості майбутніх фахівців і знаходження способів перевтілення в 

позитивний негативного зовнішнього мотиву. З цієї метою серед іноземних 

студентів необхідно активно проводити роботу, що сприяє в адаптації на 

мировому ринку праці: опрацювання професіограми майбутнього фахівця та 

інформації, що розміщується на порталі молодих фахівців. Результатом такої 

роботи стає переконання іноземного студента в тому, що завдяки 

спрямованості на формування полікультурної самоорганізаціі, він може 

кар’єрно зростати і в результаті одержувати не лише задоволення від 

професійної реалізації, а й матеріальне винагородження. Однак у процесі цієї 

профорієнтаційної роботи слід зміщувати акцент саме на самовиховання 

професійних якостей, що допомагають віднайти час на додаткові заняття, 

визначити пріоритети в особистих професійних планах тощо, а також 

приділяли увагу загальним якостям особистості, що заважають ій професійно 

реалізовуватись. До таких якостей належать: несамостійність, лінь, 

некомунікабельність, відсутність ініціативи, пунктуальності, скромності, 

невміння сконцентруватися, ефективно розпланувати робочий день. З цією 

метою можна запропонувати іноземним студентам на заняттях з мовної 

підготовки скласти програму самовиховання для підготовки до майбутньої 

професійної діяльності.  

Після складання цієї програми, звертаємо увагу студентів на вправи для 

професійного самовиховання: тренінги з формування потрібної якості або, 

навпаки, з усунення шкідливих звичок за допомогою самопереконання та 

самонавіювання. Також на занятті з мовної підготовки у процесі роботи над 

текстом «Професія і якості особистості», пропонуємо студентам визначити 

якості, котрі має набути людина певної професії. Тобто, на заняттях з мовної 

підготовки слід керуватися принципами впливу на особистість з метою 
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активізації у неї таких станів, які сприяють підтриманню інтересу до діяльності 

у полікультурному суспільстві: задоволення від отримання глибоких і міцних 

знань з одержаної професійної підготовки, уміння користуватися ними, 

упроваджувати у практику роботи нового, передового, знаходження шляхів 

удосконалення системи роботи, вироблення полікультурних якостей тощо. 

Отже, у результаті вживання засобів формування полікультурної 

самоорганізації на заняттях з мовної підготовки: бесід щодо роз’яснень суті та 

важливості майбутньої професії, опрацювання змісту професійної діяльності 

фахівців та загальних професійних якостей людини, професіограми фахівця, 

аналізу видів професійних компетенцій, критеріїв професіоналізму, вмінь, 

необхідних для діяльності в полікультурному суспільстві – вдається досягти 

усвідомленості іноземними студентами особистих мотивів оволодіння 

професією, спрямування студентів на досягнення внутрішньої мотивації, 

самостійності, стійкого інтересу до предметної області, сформованості у них 

спрямованості на справу.  

Висновки. Якість професійної підготовки фахівців оцінюється через такі 

показники, як компетентність, самостійність, готовність до прийняття рішень в 

ситуаціях альтернативного вибору, вміння адаптуватися у швидкозмінних 

політичних, соціальних і виробничих умовах, наявність мотивації до 

безперервної освіти та професійного росту, здібності до полікультурної 

самоорганізації.  
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Особливо значуща проблема організації самостійної роботи у навчанні 

іноземних студентів, де вона виявляється необхідним методом їхнього 

навчання. 

Особливу увагу слід приділяти організації самостійної роботи студентів 

підготовчих факультетів та перших курсів, тому що входження в нові умови 

роботи передбачає зміну раніше сформованих стереотипів життя і діяльності. 

Студент повинен адаптуватися до нових умов і вимог навчання у ЗВО. У нього 

повинен сформуватися деякий комплекс нових умінь: вміння слухати і 

записувати лекції, конспектувати першоджерела, самостійно організовувати 

щоденні поза аудиторні заняття, користуватися науковою бібліотекою, швидко 

знаходити джерела інформації. 

У рамках анкетування, метою якого був розгляд окремих сторін 

організації самостійної роботи студентами першого курсу, студентам були 

запропоновані такі питання: яку загальну кількість часу першокурсники 

витрачають на самостійну позааудиторну роботу і наскільки стабільним є 

режим цієї роботи. Отримані результати характеризують особливості режиму 

самостійних занять першокурсників і свідчать про необхідність спеціальної, 

систематичної роботи з ознайомлення студентів із гігієнічними основами 

правильної організації режиму праці та відпочинку, з критеріями, що необхідно 

враховувати у виборі конкретного варіанту режиму. Така робота повинна 
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здійснюватися усіма викладачами, а організація цієї роботи і розробка 

програми, спрямованої на підвищення продуктивності самостійної роботи, 

покладається на викладача мовної підготовки в діаді викладач - викладач. 

До програми підвищення продуктивності самостійної роботи має увійти: 

формування у студентів самосвідомості, самооцінки, позитивного ставлення до 

навчальної діяльності; формування вміння активного навчання, ефективного 

розподілу часу, моніторингу та оцінки свого академічного зростання, активного 

слухання і конспектування , активного читання, засвоєння предметного змісту в 

контексті конкретних дисциплін, написання письмових робіт, пошуку, відбору, 

обробки та оцінювання інформації; формування готовності до тестів та іспитів; 

освоєння технік, які поліпшують запам'ятовування. 

Успішність самостійної роботи визначається ступенем підготовленості 

студента. Самостійна робота передбачає максимальну активність студентів у 

таких аспектах як організація розумової праці та пошук інформації. 

Психологічні передумови розвитку самостійності студентів полягають у їхніх 

успіхах в навчанні, позитивному ставленні до навчання, зацікавленості та 

захопленості дисципліною. Вагомим чинником стає розуміння щодо навичок і 

досвіду творчої діяльності, набуття яких детермінується коректною 

організацією самостійної роботи. 

Самостійна робота є складовою частиною навчальної роботи і має  метою 

закріплення і поглиблення отриманих знань і навичок, пошук і придбання 

нових знань, а також виконання навчальних завдань, підготовку до майбутніх 

занять, заліків та іспитів. 

Результатом самостійної роботи стає не тільки оволодіння кожною 

дисципліною, але й формування навичок самостійної роботи взагалі, в усіх 

видах діяльності: навчальній, науковій, професійній, здатності приймати на 

себе відповідальність щодо самостійного вирішення проблеми, знаходження 

конструктивного рішення, виходу із кризової ситуації. Самостійна робота 

завершує завдання всіх видів навчальної роботи та  має виховне значення, 
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оскільки  вона формує самостійність не тільки як сукупність умінь і навичок, а 

також як важливу рису характеру в структурі особистості сучасного фахівця 

вищої кваліфікації. 

Самостійна робота виконується студентами на різних етапах процесу 

навчання: під час отримання нових знань, їх закріпленні, повторенні та 

перевірці. Систематичне зменшення безпосередньої допомоги викладача стає 

засобом підвищення творчої активності студентів. 

Активізація творчої активності студентів забезпечується певними 

аспектами організації самостійної роботи у процесі фахової підготовки 

іноземних студентів. 

Навчально-виховний процес не матиме необхідного результату, якщо він 

буде відірваним від вирішення завдань особистісного та професійного 

зростання індивіда. Тому зусилля з формування та самоформування особистості 

студентів з перших днів навчання у внз обов'язкові для того, щоб забезпечити 

високий рівень успішності та формування компонентів професійної 

підготовленості. 

Згідно нової освітньої парадигми незалежно від спеціалізації і характеру 

роботи будь-який фахівець-початківець повинен володіти фундаментальними 

знаннями, професійними вміннями та навичками діяльності свого профілю, 

досвідом творчої та дослідницької діяльності з рішення нових проблем, 

соціально-оціночної діяльності. Цей досвід формуються саме в процесі 

самостійної роботи студентів. Посилення значення самостійної роботи на всіх 

етапах освітнього процесу у ЗВО дозволить удосконалити процес підготовки 

іноземних фахівців і підвищити якість одержуваної ними освіти, що, у свою 

чергу, може підвищити привабливість українських закладів вищої освіти і дати 

відчутний економічний ефект. 
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Харків, Україна 
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Ситуація читання належить до природних когнітивно-діяльнісних 

ситуацій у житті дорослої людини. Гуманізація та гуманітаризація вищої 

освіти, освіта упродовж життя передбачають необхідність розвитку та 

вдосконалення читацької компетентності, яка є невід’ємним складником 

загальної культурної та освітньої компетентності незалежно від конкретної 

спеціальності, яку опановує здобувач певного освітнього рівня. 

У річищі формування загальнокультурної компетентності, що має бути 

обов’язковою характеристикою випускника закладу вищої освіти, актуальним є 

розвиток розумових здібностей студентів і магістрантів, що найбільш 

ефективно здійснюється під час самостійної діяльності.  

Така діяльність є найбільш природною із гносеологічної точки зору, бо 

постановка завдання, здійснення діяльності, її контроль і корекція виконуються 

однією людиною. У традиційному навчальному процесі діяльність 

розподіляється між викладачем і учнем, а їхня взаємодія здійснюється на основі 

ще одного складника – навчальних матеріалів: підручника, посібника, 

контрольних матеріалів, електронних засобів навчання тощо. Результатом 

такого навчання є конкретна група знать, навичок, умінь, що закладені у 

робочій навчальній програмі певної дисципліни. Між тим таке навчання апріорі 

не може привести до потрібного результату – сформованості вмінь самостійної 

діяльності, зокрема самостійного читання, розуміння тексту на рівні смислу. 

Читання іноземною мовою здійснюється як повноцінний пізнавальний 

процес у випадку взаємодії під час звернення до тексту кількох 

взаємопов’язаних груп навичок і вмінь: лінгвістичних, операційних, 

інтерпретаційних, а також умінь культури читання, користування 
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інформаційним апаратом книги. Якщо мова йде про тексти соціокультурної 

сфери спілкування, зокрема художні, то актуальними стають країнознавчі, 

лінгвокраїнознавчі, літературознавчі знання, навички та вміння. 

Під час читання працюють засоби оформлення висловлювання, що 

доступні зоровому сприйняттю: слова, їхні частини (словотворчі та словозмінні 

морфеми), порядок слів, структура речень. Засоби оформлення смислових 

відношень, що притаманні усному мовленню, – наголос, інтонацію, паузи, 

логічний наголос – читач має домислити на основі розділових знаків. Це галузь 

функціонування лінгвістичних знань і вмінь. 

Група операційних умінь виокремлюється у зв’язку з тим, що у 

психологічній структурі діяльності її змістовий та процесуальний складники 

нерозривно пов’язані.  

У навчальній ситуації взаємодії викладача і студента формуються та 

функціонують лінгвістичні та операційні вміння. На думку науковців [5; 6], такі 

вміння забезпечують повноту та точність сприйняття. Між тим підсумком 

розуміння вважають його глибину, що може бути досягнута лише під час 

функціонування інтерпретаційних умінь [7]. 

Завершеність пізнавального процесу в ситуації читання (як у будь-якій 

навчальній та пізнавальній ситуації) може бути досягнута за умов 

функціонування вмінь когнітивного порядку, які в когнітивній психології 

отримали назву когнітивних метапроцедур. Це універсальні розумові дії 

аналізу, синтезу, антиципації, порівняння, метафоризації тощо. Для осмислення 

змісту тексту такі процедури поєднуються в певні набори, або структурні 

модулі. 

Головний принцип роботи на смисловому рівні тексту під час навчання 

когнітивних метапроцедур полягає в урахуванні характеру логічного зв’язку 

посилання, що надається у тексті, та результату його осмислення – елемента 

інтерпретації. Такий зв'язок має бути експлікований за допомогою завдань, 

виконання яких  підводить до використання метапроцедур.  
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Комплексне забезпечення реалізації завдань інтерпретації тексту під час 

навчання самостійного читання іноземною мовою вимагає присутності в 

методичному апараті, що допомагає осмислити текст, лінгвістичних, 

операційних, інтерпретаційних складників. Взаємодія таких складників 

забезпечить концептуальну реконструкцію змісту читачем-інофоном. 

Крім того, адекватна інтерпретація і концептуальна реконструкція тексту 

буде виконана лише за умов здійснення самоконтролю та самокорекції, що 

формуються під час порівняння результату власної інтерпретації і наданого 

еталону. 

Самостійне звернення до тексту, що має названі види методичних опор, 

сформує потребу та вміння бачити ці елементи тоді, коли вони не будуть 

представлені експліцитно. Функціонування пізнавальних механізмів під час 

самостійного читання буде більш повноцінним ніж у ситуації читання під 

керівництвом викладача. 
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Країнознавчі тексти як засіб соціокультурної адаптації  
іноземних студентів на заняттях з української мови як іноземної 

Хом'якова О.В., Нечипоренко С.С., Комарова В. Л. 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 
e-mail: khomiakova01@ukr.net; svetnech02@gmail.com; svetnech02@gmail.com 

 

З явищем соціокультурної адаптації стикається  кожний іноземний 

студент, який навчається в нашій країні. Це доволі тривалий, не завжди легкий 

процес, результативно допомогти в якому може викладач насамперед той, що 

навчає мови як феномену культури. 

Як відомо, соціокультурна адаптація – це активний процес взаємодії 

представника певної національної культури з новим  для нього життєвим 

середовищем і новою національною культурою. 

Викладання української  мови як іноземної відбувається  в декількох 

аспектах. Основний з них – країнознавчий. Він містить знайомство з історією і 

культурою країни, мову якої вивчаєш. Саме цей аспект реалізує функцію 

соціокультурної адаптації іноземних студентів. 

Країнознавчий аспект має значний культурний потенціал, його зміст 

припускає знайомство з найкращими зразками творчої діяльності. У той же час 

соціокультурні можливості даного напрямку використовуються не завжди 

повністю, якщо залишається без уваги аналіз результатів творчої діяльності 

місцевого країнознавства. 

З метою стимулювання процесу соціокультурної адаптації іноземних 

студентів викладачами кафедрі мовної підготовки 2 Навчально-наукового 

інституту міжнародної освіти на заняттях з української мови як іноземної  

використовуються навчальні тексти, створені на матеріалі місцевого 

країнознавства. Дані навчальні матеріали результативно ілюструють значні 

досягнення матеріальної та духовної культури Слобожанщини. Серед них 

можна виокремити наступні: «Харківський національний університет», «Василь 

Назарович Каразін», «Архітектурні пам’ятки Харкова», «Легенди про 

виникнення міста Харкова», «Слобожанський Версаль», «Шарівський парк», 
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«Сковородинівка», «Культура Слобожанщини», «Звичаї, традиції та побут 

Слобожанщини», «Храми Харкова», «Музеї Слобожанщини» тощо. 

Навчальні тексти забезпечені відповідним методичним апаратом, що 

дозволяє використовувати їх для розвитку мовленнєвої діяльності іноземних 

студентів на заняттях з української мови як іноземної. Вони містять цікаву 

пізнавальну інформацію соціокультурного змісту, що стимулює як мовленнєву, 

так й інтелектуальну активність студентів в процесі вивчення української мови, 

сприяє процесу соціокультурної адаптації. Студенти збагачують словниковий 

запас й одночасно отримують змістовну інформацію про історію, культуру, 

побут слобожан на прикладі міста, в якому вони живуть і навчаються. 

Робота з навчальними текстами країнознавчої тематики припускає 

розширення країнознавчого аспекту в цілому й припускає не тільки аудиторні 

заняття, а й екскурсії по визначних місцях, що описані в текстах. 

Як свідчить практика, дана організація роботі сприяє позитивному 

сприйняттю навчального матеріалу, формує взаєморозуміння між викладачем і 

студентами, значно полегшує процеси соціокультурної адаптації іноземних 

студентів і стимулює вивчення української мови як феномену культури.  

Література: 
1. Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М., 2005. – 1308 с. 
2. Патохина С.В. Формирование социокультурной компетенции / С.В. Патохина. – Сургут: 
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Совершенствование языковой подготовки иностранных студентов  
в условиях образовательной среды 

Черновалюк И.В. 
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова 

г. Одесса, Украина 
e-mail: i.chernovaluk1@gmail.com 

 

Языковая подготовка иностранных учащихся обеспечивается 

педагогическим коллективом кафедры языковой и общегуманитарной 

подготовки иностранцев ОНУ имени И.И.Мечникова. Концепция языковой 

подготовки иностранных граждан направлена на совершенствование самой 
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системы обучения и оптимизацию процесса подготовки образованных и 

компетентных  специалистов.  Приоритетными направлениями в развитии 

теории и практики иноязычного образования являются ориентация на 

международные требования и стандарты, профессиональная направленность, 

развитие самостоятельности, навыков  самообразования, использование 

активных методов при формировании иноязычной коммуникативной 

компетентности, использование информационных технологий и технических 

средств обучения. Современные тенденции в развитии иноязычного 

образования коррелируют с тенденциями профессионального образования и 

обучения. 

Обучение в высшем учебном заведении по образовательно-

квалификационным программам подготовки иностранных специалистов для 

зарубежных стран  предполагает успешное освоение программного цикла  

специальных  и гуманитарных дисциплин.  Определяющим фактором 

успешности иностранных учащихся в сфере научной и учебной коммуникации 

является овладение рядом важнейших компетенций, в том числе  

лингвистической, лингвострановедческой и социокультурной компетенциями. 

«В свете последних общеевропейских тенденций в области требований к 

качеству подготовки выпускников цель образования сегодня рассматривается 

не просто как передача и накопление знаний, а как формирование ключевых 

компетенций, которые подготовили бы человека к реальной профессиональной 

деятельности в интерактивном обществе» [3, с.29]. Основные положения и 

принципы системы  обучения  иностранных  учащихся  развиваются на основе 

методологической базы современной модели обучения и основополагающих 

принципов иноязычного образования:  коммуникативно-прагматический 

подход в теории и практике обучения, развитие информационно-

коммуникационных технологий, внедрение интерактивных технологий в 

образовательный процесс, компетентностный подход в обучении, 

индивидуализация и персонализация в образовании.  
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Проблема совершенствования процесса обучения, языковой и 

профессиональной  подготовки иностранных учащихся находится в центре 

внимания педагогической науки и методики.   Педагогика стремится к 

созданию системы, обеспечивающей высокий уровень образованности 

человека, качественный результат воспитания и обучения личности. В связи с 

этим актуальной задачей для университета является организация эффективного 

процесса обучения иностранных студентов,  обеспечивающего высокое 

качество образовательных услуг и позволяющего эффективно реализовывать 

современные концепции преподавания по выбранным ими специальностям. Эта 

задача является комплексной и многоплановой. Проблема повышения качества 

преподавания дисциплин и обучения  иностранных граждан в образовательной 

системе высшей  школы становится особенно актуальной.  

В культурно-образовательной среде вуза происходит формирование 

коммуникативной компетенции иностранных учащихся, способности к 

эффективной коммуникации и интерактивному взаимодействию. Основой 

организации культурно-образовательного пространства современного вуза 

является реализация принципов поликультурного образования и внедрение 

лучшего опыта и практик социально-педагогической поддержки иностранных 

студентов.  Особенность поликультурного образования заключается в его 

направленности на сохранение студентами-иностранцами собственной 

культурной идентичности в процессе приобщения и принятия новых 

социокультурных, образовательных и воспитательных требований. 

Организационно-методическая система языковой подготовки иностранных 

учащихся направлена на формирование и развитие их способности к 

иноязычной коммуникации. Наиболее важными компонентами социально-

культурной адаптации иностранных студентов к условиям обучения и 

проживания в Украине являются их профессиональное становление, 

формирование положительного отношения к будущей профессии, и к стране 

проживания и получения образования.   



257 

 

В формировании личности культурно-образовательная среда вуза играет 

большую роль и рассматривается как ведущий фактор ее развития. Культурно-

образовательная  среда высшего учебного заведения в современных 

исследованиях понимается как  сложное структурное образование: специально 

организованные психолого-педагогические условия,  образовательный процесс, 

комплекс внеаудиторных и культурных мероприятий,  совокупность 

материальных и духовных условий, направленных на становление гуманной  

личности и развитие ее творческого начала [1, с.8]. Образовательная среда 

рассматривается как специально созданная и определенным образом 

структурированная часть образовательного пространства, создающая 

совокупность условий для полноценной профессиональной подготовки 

специалиста и выступающая как посредник в освоении передового 

социокультурного и педагогического опыта [1;4]. По образовательной средой 

понимается система влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также  возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении [5, с.14]. Гуманизация в сфере 

образования направлена на формирование личности, развитие способностей 

человека и его самореализацию, основанных  на уважении к человеку и вере в 

него, на характере взаимодействия с людьми и окружающей средой [2, с.91]. 

Общение и взаимодействие с обучающимся оказывает наиболее сильное 

влияние на становление и развитие личности будущего специалиста. 

Необходимые условия для осуществления продуктивной языковой и 

коммуникативной практики в рамках языковых и предметных курсов создаются 

посредством методического сопровождения учебной деятельности 

иностранных учащихся. Активная речевая деятельность учащихся и 

выполнение  заданий преимущественно коммуникативного характера на основе 

разработанного научно-методического сопровождения способствуют 

повышению качества профессиональной подготовки иностранных учащихся.  
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С целью эффективного решения задач адаптации иностранных учащихся  

и реализации лингводидактических задач подготовлено учебно-методическое 

пособие «Мы учимся в ОНУ». Пособие представляет собой тексты для чтения и 

аудирования для иностранных бакалавров, магистрантов, аспирантов,  стажеров 

и предназначено для их интенсивной лингвистической подготовки. Данное 

пособие знакомит иностранных учащихся  с образовательным пространством 

на материале текстов о системе образования и  ОНУ имени И.И.Мечникова. 

Цель пособия – активизация навыков устной и письменной речи, 

совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. Основными 

задачами данного пособия являются расширение активного лексического запаса 

иностранных учащихся, закрепление новой лексики и синтаксических моделей, 

а также на развитие социокультурной и страноведческой компетенции 

учащихся. Поставленные цели и задачи достигаются посредством работы с 

текстами определенной тематики. 

Коммуникативная направленность данного пособия проявляется в 

организации материала – текстов и заданий к ним. Задания направлены на 

овладение определенным языковым и речевым материалом и  его активное 

использование в речи.  Овладение новыми приемами работы с текстом, 

умениями находить нужную информацию, получать информацию и 

обмениваться ею в разных ситуациях академического общения, рассказывать о 

структуре университета и факультетов  представляются исключительно 

важными в системе языковой и общеобразовательной подготовки иностранных 

специалистов. 

Пособие имеет четкую структуру и состоит из  введения, двух  разделов, 

текстовых и  учебно-дидактических материалов,  дополнительных материалов, 

необходимых для организации и проведения  дискуссии по проблемам 

образования, иллюстраций, содержания  и  фотоприложения.  Основная тема 

пособия представлена в виде  текста, системы заданий к нему и интерактивных 

заданий, направленных на активизацию речевой деятельности учащихся: 
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подготовка презентаций  и  проектов в  парах и группах, проведение ролевых 

игр,  организация круглого стола и дискуссий.  

Пособие состоит из двух тематических разделов. Первый раздел 

посвящен  университету, его истории, всемирно известным ученым, развитию 

университета, учебному процессу, структуре и кампусу университета, 

направлениям обучения,  реализуемым программам обучения, учебе 

иностранных студентов и их досугу, традициям. Гордостью университета 

являются научные достижения и традиции, которые на протяжении 155 лет 

создавались выдающимися учеными, чьи имена  навсегда останутся в летописи 

университета  и  истории мировой науки. В данный раздел включены 

тематически актуальные, страноведческие материалы:  «ОНУ имени 

И.И.Мечникова»,  «И.И.Мечников – выдающийся ученый»,    «ОНУ имени 

И.И.Мечникова – 155 лет»,  «Ришельевский лицей», «Научная библиотека 

ОНУ», «Музей редкой книги», «День первокурсника», «День науки в ОНУ»  и др.  

Во втором разделе  содержатся такие темы, как «Образование и учеба», 

«Система образования», «Высшее образование»,  «Университет» и др. Ряд  

заданий направлен на выявление и осмысление общего и особенного в сфере  

образования  и  реализацию межкультурной коммуникации в обучении, 

например,   Расскажите о системе образования в Украине. Расскажите о 

системе образования в вашей стране. Сравните систему образования вашей 

страны с системой образования в Украине. Сравните систему высшего 

образования вашей страны с системой образования в Украине. Расскажите о 

высшем образовании в вашей стране. Материалы пособия могут служить в 

качестве основы для самостоятельной презентации иностранными учащимися 

поставленных проблем на занятиях.  

Интерактивный подход к организации учебного материала реализуется 

посредством системы интерактивных методов и приемов (опрос, интервью, 

ролевые игры, дискуссии, круглый стол) и учебно-речевых ситуаций, 

максимально приближенных к условиям реального общения в новой для 
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учащихся языковой среде, что позволяют обеспечить активное взаимодействие 

учащихся в процессе обучения, например, дискуссии: «Образование будущего», 

«Университет будущего», «Проблемы вуза глазами студента»  и др.  

Иллюстративный материал пособия (фотографии, иллюстрации, 

рисунки), направлен на  активизацию  речевой и творческой деятельности 

учащихся. Учебное пособие может быть использовано для самостоятельного 

изучения русского языка. 

Таким образом, роль культурно-образовательной среды в процессе  

обучения и воспитания иностранных учащихся велика, созданные ею условия 

оказывают благоприятное воздействие и способствуют успешной учебно-

познавательной деятельности. Организация обучения иностранных учащихся в 

вузе направлена на их вовлеченность и взаимодействие с образовательной 

средой конкретного вуза. Учебно-методическое сопровождение учебного 

процесса направлено на повышение мотивации к учебно-профессиональной 

активности, активизацию речевой и творческой деятельности  иностранных 

учащихся. Современная теория и методика иноязычного образования 

развивается в направлении активного внедрения в образовательную систему 

новых педагогических решений, методических идей и инновационных 

технологий.   
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Поняття «картина світу» набуло поширення в різних галузях 

гуманітарних наук. Вчені-лінгвісти, що зверталися до даного поняття, 

визначали його по-різному. Б. А. Серебренніков під картиною світу в сучасній 

лінгвістиці розуміє «цілісний, глобальний образ світу, який є результатом всієї 

духовної активності людини, всіх його контактів зі світом, предметно-

практичної діяльності, споглядання, умогляду світу» [4:19]. Картина світу не є 

дзеркальним відображенням світу, а виявляє його деяку інтерпретацію [4:29]. 

За визначенням Н. Ю. Шведової «Мовна картина світу – це вироблене 

багатовіковим досвідом народу і здійснюване засобами мовних номінацій 

зображення всього існуючого як цілісного і багаточастинного в своїй будові 

світу й осмислюється мовою у зв'язках своїх частин, представляючи, по-перше, 

людину, її матеріальну і духовну життєдіяльність і, по-друге, все те, що її 

оточує: простір і час, живу і неживу природу, область створених людиною 

міфів і соціум »[5:15]. 

Картина світу в описі Н. Ю. Шведової антропоцентрична. Людина – 

вершина мовного полотна, що ділиться на дві основні гілки: «сама людина, її 

життєдіяльність і її плоди» і «її оточення, сфера його існування». Ці гілки 

діляться на безліч ділянок і фрагментів, між якими існують певні зв'язки і 

відносини. На словесне полотно накладається мережу мовних смислів, які 

надають йому неодномірність.  

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ПРАКТИЦІ 
ВИКЛАДАННЯ НЕРІДНОЇ МОВИ 
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З. Д. Попова та І. А. Стернин пропонують під картиною світу в 

найзагальнішому вигляді розуміти «впорядковану сукупність знань про 

дійсність, що сформувалася в громадській (а також груповій, індивідуальній) 

свідомості» [3:51]. 

Картина світу являє собою створюваний людиною суб'єктивний образ 

об'єктивної дійсності. Однак картина світу є глобальним образом світу, хоч і 

несе в собі риси специфічно людського способу світосприйняття. 

Термін «мовна картина світу» – це не більше ніж метафора, бо в 

реальності специфічні особливості національної мови, в яких зафіксовано 

унікальний суспільно-історичний досвід певної національної спільноти людей, 

створюють для носіїв цієї мови не якусь іншу, неповторну картину світу, 

відмінну від об'єктивно існуючої, а лише специфічне забарвлення цього світу, 

обумовлене національною значимістю предметів, явищ, процесів, виборчим 

ставленням до них, яке породжується специфікою діяльності, способу життя і 

національної культури даного народу [2:52]. 

Картина світу може бути отримана в результаті прямого пізнання 

свідомістю навколишньої дійсності. Пізнання в такому випадку відбувається 

через органи почуттів, за допомогою абстрактного мислення, яким володіє 

людина. Така картина світу формується як результат безпосереднього 

сприйняття світу і його осмислення. Цю картину світу прийнято називати 

безпосередньою. 

Безпосередній картині світу протистоїть опосередкована. Ця картина 

світу являє собою результат фіксації концептосфери вторинними знаковими 

системами, які матеріалізують існуючу в свідомості безпосередню картину 

світу. Такою є і мовна картина світу. Мовна картина світу може впливати на 

спосіб членування дійсності і, отже, на картину світу. 

Під мовною картиною світу сучасні дослідники розуміють «сукупність 

зафіксованих в одиницях мови уявлень народу про дійсність на певному етапі 

розвитку народу, уявлення про дійсність, відбите в значеннях мовних знаків – 
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мовне членування світу, мовне впорядкування предметів і явищ, закладена в 

системних значеннях інформація про світ »[3:54]. Мовна картина світу передує 

концептуальній і формує її, тому що людина здатна розуміти світ і саму себе 

завдяки мові. Саме в мові закріплюється суспільно-історичний досвід – як 

загальнолюдський, так і національний. 

П. Я. Гальперін підкреслював, що при вивченні іноземної мови необхідно 

чітко розрізняти лінгвістичну (мовну) свідомість і когнітивну свідомість. 

Остання є продуктом пізнання речей, об'єктів, яким може бути, зокрема, і сама 

мова. На відміну від когнітивного, мовна свідомість склалася як засіб 

організації спільної діяльності, шляхом такого повідомлення про речі, що 

створює певне уявлення про них і тим налаштовує слухачів діяти в бажаному 

напрямку. Переваги будь-якої мови (а, отже, і мовної свідомості) перевіряються 

ефективністю мовного повідомлення, мірою збігу поведінки адресата з тим, що 

говорить очікує від свого повідомлення. Тому мовна свідомість прагне не до 

повноти відображення дійсності, а до прицільного набору таких засобів 

сполучення, які в певних, суспільно встановлених умовах, надають певну 

характеристику об'єктам і тим забезпечують бажане їх розуміння і відповідну 

поведінку. Саме тому в кожному випадку свого застосування мовна 

свідомість – по відношенню до позамовної дійсності – є системою закритою, 

нормативною, обов'язковою і однозначною [1:97]. 

Для навчання іноземної мови диференціація когнітивного і мовного 

свідомості має основоположне значення. Мовна свідомість кожної лексичної і 

граматичної категорії – це сукупність значень всіх її форм, представлених в 

природних мовах обмеженим набором в чіткому віднесення до умов їх 

застосування. Розрізнення мовної свідомості іноземної та рідної мови від змісту 

задуму, представленого в когнітивному свідомості, повністю змінює підхід до 

розуміння процесу формування мовленнєвих умінь і служить основою нових 

навчальних технологій. Це розрізнення вимагає знайти об'єктивне підґрунтя для 

впізнання всіх форм даної мовної категорії в їх відмінності один від одного і від 
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форм тієї ж категорії рідної мови. Коли таку підставу знайдено, мова 

відкривається як чітка система. При навчанні різним видам мовної діяльності 

іноземною мовою початковим етапом стає переусвідомлення задуму з точки 

зору людей, які говорять мовою, що вивчається. Той, хто вивчає іноземну мову 

повинен отримати чіткі критерії вибору тих форм, які відповідають змісту і 

обставинам мовного задуму. Мовна свідомість вивчається систематично та 

диференціюється від мовної свідомості рідної мови, і формальні структури, що 

вивчаються прямо асоціюються вже не з елементами задуму, а з елементами 

мовної свідомості. Для виразного виділення мовної свідомості потрібна картина 

всієї сукупності значень кожної мовної категорії, в якій чітко виступають 

характерні особливості лінгвістичних значень: їх нормативна обмеженість, 

вибірковість і обов'язковість такого вибору. 

Зрозуміти етнокультурний і соціальний контекст, в якому функціонує 

іноземна мова, а не просто завчити граматичні правила і слова – така задача 

кожного, хто бажає ефективно вивчати іноземну мову. Кожна мова відображає 

певний спосіб бачення навколишнього світу. Це особливе сприйняття і 

розуміння світу полягає як в семантиці мовних одиниць, так і в оформленні 

морфологічних і синтаксичних структур, граматичних категорій, словотворчих 

моделей. 

Поділяючи ту чи іншу картину світу з носіями певної мови, людина 

приймає і певний погляд на світ. Усяка мова містить в собі унікальні концепти, 

часто складні для розуміння в процесі вивчення іноземної мови і особливо 

важливо навчити реконструювати цілісну систему уявлень кожного іноземної 

мови в тій його частині, яка є специфічною для даної мови. 
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Сьогодні одним з найбільш актуальних напрямів модернізації системи 

освіти України є інтеграція в європейський простір. Від конструктивного 

вирішення цієї проблеми залежить кінцевий результат у здійсненні розпочатих 

інноваційних перетворень у галузі професійного навчання освітян нашої країни. 

У зв’язку з цим значно зростають вимоги до особистості педагога та його 

іміджу. Давньокитайський мислитель Конфуцій у книзі «Бесіди й судження» 

підкреслював: «якщо не можеш удосконалювати себе, то як же зможеш 

удосконалювати інших людей?», тобто підкреслюючи високе значення ролі 

вчителя (педагога) необхідно, щоб навчання та виховання ґрунтувалося на 

діалозі викладача та студента, на наслідуванні зразків. 

Первісно поняття «імідж» у межах вітчизняного менталітету суспільної 

свідомості переважно розумілось у значенні його зовнішнього вияву – одягу, 

зовнішності, манери говорити.  

Незважаючи на те, що поняття «імідж» має глибоке коріння, в країнах 

пострадянського простору, до яких належить і Україна, термін іміджелогія 

з’явився порівняно недавно (це наука та мистецтво подобатися людям). Він був 

введений в науковий обіг лише на початку 90-х років ХХ ст. 

Спираючись на низку досліджень, запропонуємо такі складники іміджу 

викладача, що працює з іноземними студентами: габі тарний (лат. habitus − 

зовнішність) (візуальній) імідж (макіяж, зачіска, одяг, аксесуари,парфуми), 

mailto:Larysa.Balycheva@m.hneu.edu.ua
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вербальний (мовний), невербальний (паралінгвальний), біхеворіальній 

(поведінковий). 

Модулювання візуального іміджу викладача повинно спиратися на 

міжкультурну компетентність, тобто зважати на національно-релігійні та 

етнічніособливості іноземних студентів. Основний контингент слухачів, що 

навчаються в українських ЗВО, чоловічої статі та мусульманського 

віросповідання. Для вихідців з арабських країн побачити в аудиторії викладача-

жінку є не зовсім прийнятним, оскільки арабське суспільство є суспільством 

чоловіків. У мусульманському світі відносини з жінками жорстко 

регламентовані звичаями та шаріатом, тому, у перші місяці навчання арабам 

складно усвідомити жінку в ролі викладача, організатора навчально-виховного 

процесу. В свою чергу, жінці-викладачеві дуже важко набути авторитету в 

аудиторії з студентами з арабських країн. Тому викладач повинен 

додержуватися дрескоду (довжина одягу, його відкритість, колір та крій). Його 

зовнішній вигляд повинен налаштовувати на плідну працю та спілкування, а не 

відволікати студента від навчання. 

Для того щоб перевірити, чи правильно підібрано зовнішній вигляд, існує 

дуже простий спосіб. Якщо з образу, який був створений викладачем, не можна 

прибрати будь-яку деталь або не можна додати ще щось, щоб не порушити 

цілісність вже створеного образу, то його можна вважати гармонійним. 

Діловий зовнішній вигляд викладача асоціюється з порядком в ЗВО.У 

свідомості студентів-іноземців охайність й акуратність в одязі педагога, 

елегантність і стиль переноситься на його професіоналізм та є одним з факторів 

сприятливого емоційного фону в аудиторії.  

Викладачеві так само ретельно варто ставитися до вибору парфумів. 

Гарним прикладом невдалого вибору парфумів є одеколони зі стійким пряним, 

мускусний ароматом(функція домінування), які дуже часто обирають для себе 

студенти з арабських країн. Такі стійкі аромати можуть створювати проблеми 

під час проведення аудиторних занять. Зрозуміло, викладач повинен виступати 
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взірцем та дотримуватися парфумерного дрескоду, а також пояснити студентам 

основні правила вибору ділового парфюму. 

Професійний імідж викладача, який працює з іноземними студентами, 

полягає в глибоких психолого-педагогічних знаннях і вміннях (у майстерному 

володінні методикою викладання своєї дисципліни, управлінні навчально-

пізнавальною діяльністю студентів; володінні андрагогічними принципами 

(теорія навчання дорослих); знанні психологічних характеристик темпераментів 

і національних особливостей іноземців; умінні здійснювати навчально-

виховний процес та зацікавити студентів своїм предметом); володінні 

сучасними педагогічними технологіями; володінні методикою викладання 

нерідною мовою (особливий розділ дидактики, що поєднує в собі з одного боку 

елементи методики навчання іноземній мові, з іншого боку методику навчання 

дисципліні). 

Професійне зростання викладачів повинно включати не лише збільшення 

обсягу знань, а й розширення світогляду, вміння враховувати особливості 

менталітету при обранні стратегії навчання, виховання в собі пріоритету 

об’єктивності над суб’єктивністю. Інколи складно погодитись з особливостями 

менталітету студентів. Наприклад, десятки разів нагадуючи ім’я та по-батькові, 

викладач чує від студентів з країн Африки та Близького Сходу у відповідь 

незмінне «викладач». Але це не навмисно, а норма, бо звернення на ім’я або 

ім’я по-батькові в цих країнах допускається лише в родинному та дружньому 

колі. А франкомовні студенти використовують форму «мадам+ім’я» для 

звернення до викладача-жінки [2; 69]. Тому використання нормативної в нашій 

мовній культурі форми звертання до викладача по імені, по-батькові здається їм 

недостатньо поважним. 

Внутрішній образ педагога – невід’ємна складова педагогічного іміджу, 

оскільки вміння подобатись й формувати у оточуючих позитивне ставлення до 

себе виступає необхідною якістю у професійних та особистісних контактах. 
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Для формування позитивного іміджу викладач мусить випромінювати 

спокій, впевненість в собі, здатність впоратися з будь-якої конфліктної 

ситуацією, яких, на жаль, чимало в його діяльності. Прикладом цього можуть 

бути постійні запізнення на заняття студентів-мусульман з арабських країн та 

колишніх республік СРСР, які заходять в аудиторію з традиційним 

мусульманським привітанням до чоловічої аудиторії: «ассаламуалейкум» 

(«Мир вам») та відповіддю «уаалейкум Ассаль» («і вам мир») [1; 34]. А якщо 

вони знайомі досить близько та не бачилися доволі тривалий час, то зазвичай 

вони вітають один одного триразовим поцілунком в обидві щоки, заключають 

один одного в обійми, поплескуючи по спині та плечам. Інший приклад, що 

може здивувати викладача, це особливе ставлення до їжі студентів з 

африканських країн. Вони можуть почати їсти навіть під час заняття. 

Однією з основних складових професійної культури та професійного 

саморозвитку викладача є педагогічна етика. Любов до студентства є одним з 

найважливіших моральних вимог. Перш за все, викладач має сприймати 

студентів, з якими працює, такими, як вони є, з усіма їх позитивними якостями 

та недоліками, він розуміє їх, співпереживає, співчуває та має бажання 

допомогти. Крім цього, викладач, що працює з аудиторією слухачів з інших 

країн, повинен сприяти взаєморозумінню учасників навчання. Демонстрація 

психічної рівноваги є потужним фактором стресостійкості. 

Процес пізнання педагогом себе, своїх вихованців неможливий без добре 

розвиненої рефлексії. Під рефлексією зазвичай розуміють здатність особистості 

до самоаналізу, осмислення, оцінки передумов, умов власної діяльності. 

Професійні знання, вміння та здібності складають основу внутрішнього образу 

педагога. 

Професійний імідж викладача неодмінно пов’язаний з так званою 

«комунікативною привабливістю, тому що, «якщо очі – це дзеркало душі, то 

мова – дзеркало культури, тому що за кожним словом ховається явище 

реального світу» [2; 70].Г. Сагач зазначає, що оратор, зокрема педагог, повинен 
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володіти дотепністю діалектика, думками філософа, словами мало не поета, 

пам’яттю законодавця, голосом трагіка, грою такою, як у кращих лицедіїв [5; 

67]. Іноземним студентам важко сприймати розмовні форми української мови, 

особливо на початковому етапі навчання, тому мова викладача повинна бути 

правильною й одночасно нейтральною. 

Також у культурі спілкування педагога велику роль відіграє 

експресивність мовлення. Наприклад, ваша обережність, стислість і паузи на 

роздуми не принесуть вам ніякого успіху при спілкуванні з арабами. Якщо ви 

висловлюєте свої думки стримано, то вони просто подумають, що щось не так, і 

будуть постійно перепитувати вас, поки не з’ясують, у чому тут справа. 

Розмовляючи з арабами, ви повинні говорити не тільки більше, але й голосніше, 

ніж зазвичай. Гучність голосу, підвищення висоти та тону і навіть крик – все це 

при розмові з арабами означає щирість. Утім недостатній контроль емоцій, 

надмірна прямолінійність доволі часто призводить до конфліктних ситуацій та 

суперечок. 

Натомість в аудиторії студентів-іноземців з Китаю, В’єтнаму та Кореї 

дуже емоціональна розмова викладача буде вважатися неприйнятною, тому що, 

в цих країнах вважається що, мова повинна бути насичена тонкими нюансами, 

слова вимовляються з повагою та чемністю, тихим голосом. 

У спілкуванні з афганськими студентами дуже активно жестикулювання 

викладача може викликати у них деяке здивування, а випадково піднятий 

догори великий палець («Дуже добре!») вони вважатимуть проявом 

непристойної поведінки. 

Крім мовленнєвого компоненту важливу роль у спілкуванні відіграє 

міміка, жести, рухи головою, тобто невербальні засоби. Аналіз наукової 

літератури засвідчує, що невербальна поведінка здатна посилити емоційну 

насиченість мовленого компоненту, є показником рольових відносин, створює 

образ викладача та студента, підтримує оптимальний психологічний клімат на 

занятті. 
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Паралінгвальний імідж викладача повинен бути зрозумілим для 

студентів-іноземців, що не завжди є легким завданням, так як в різних 

культурах мова жестів різниться, а часом має протилежне значення. Наприклад, 

якщо під час пояснень, або перевірки завдань на семінарських заняттях з 

вітчизняними студентами, викладач може присісти поруч з студентом, то в 

аудиторії з здобувачами-іноземцями це може розцінюватися негативно та 

сприйматися як вторгнення в їх інтимний простір. 

Окрім цього, викладач, принаймні на початкових етапах, має утриматися 

від демократизму в спілкуванні, чітко дотримуватися розподілу ролей 

«викладач-студент», тому що, в більшості країн, з яких приїхали студенти 

відносини між викладачами та студентами авторитарні [1; 41]. Європейська 

демократичність у спілкуванні та навчанні не сприятиме формуванню у 

студентів поваги та довіри до викладача й може розглядатися як слабкість 

педагога. 

У спілкуванні з іноземними студентами викладачеві бажано обрати 

потрібний тон, продемонструвати свою доброзичливість і лояльність, 

показувати, що його співрозмовники цікаві йому, і у відповідь, студенти 

відреагують негайно й адекватно: у них з’явиться бажання спілкуватися, вони 

розкриються з несподіваного боку. І в подальшому педагог буде мати справу не 

просто з суб’єктами й об’єктами навчання, а з рівноправними мовними 

партнерами. Завдяки цьому процес навчання стане не тільки більш ефективним, 

але і набагато більш цікавим, що дуже важливо для обох сторін. 

Для того, щоб покращити ефективну взаємодію з студентами 

мононаціональної групи іноземних громадян з арабських країн варто 

встановити особистий контакт з лідером групи, тому що, традиційно, цей 

студент має великий авторитет серед одногрупників. 

Працюючи з іноземними студентами, викладачеві не уникнути 

конфліктів. Деякі проблеми, що виникають з арабськими студентами, педагогу 
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можна розв’язати, спираючись на друковане джерело (газету, книгу), що, для 

студентів э  переконливим фактом правоти викладача. 

Варто не забувати, що праця з іноземними студентами потребує фактично 

цілодобової комунікації з студентами. Вони часто телефонують, пишуть 

повідомлення. Одним з елементів позанавчального спілкування є відвідування 

музеїв, театрів та запрошення студентів на національні свята або день 

народження. Коли ви йдете куди-небудь з арабами, необхідно пам’ятати про те, 

що перевагу має той, хто знаходиться праворуч. Тому при вході в будівлю або 

виході з нього першим починає рух той, хто йде справа (ліва рука – це грязна 

рука)[4; 23]. Якщо викладач був запрошений у гості, він може купити якісь 

дрібниці (торт, цукерки або фрукти), а також невеличкий сувенір для 

іменинника. Будь-який знак уваги буде високо оцінений підопічними. 

Запрошеного гостя араби обов’язково зустрінуть біля входу, але в двері кімнати 

пройдуть першими. 

Педагог повинен бути готовим до того, що його зустрінуть рясним 

частуванням. Студенти-араби для початку запропонують традиційну арабську 

каву. Каву зазвичай подають в маленьких чашках, постійно підливаючи її,до 

тих пір, поки гість не поставить чашечку на тацю, попередньо похитавши її 

великим і вказівним пальцями. Обов’язково викладач має спробувати 

приготовані для нього частування.  

Таким чином, професія викладача – інтелектуальна, творча, цікава, 

вимагає від фахівця такого ж творчого та раціонального підходу до його 

зовнішності і поведінки. Гармонія жіночності та діловитості, витонченості та 

простоти, гідності та строгості, втілена в професійному вигляді викладача, без 

сумніву, допоможе йому у досягненні професійного успіху. Імідж педагога 

розвивається в межах його професійної діяльності та презентує бажані для 

нього аспекти життєдіяльності. Специфіка професійної діяльності викладачів 

полягає в постійному розумінні та емоційній напрузі. Тому потрібен такий 
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професійний імідж, який приносив би задоволення самій людині та 

виправдовував очікування інших людей 
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Как известно, в VIII-IX веках на территории Восточной Европы 

происходил процесс превращения диалектов в самостоятельные славянские 

языки. Принято считать, что в это же время начал складываться и 

древнерусский язык как единый язык  восточных славян, объединенных в 

составе Киевской Руси. Однако определение «единый», скорее всего, далеко не 

точно отражает языковую ситуацию на восточнославянских землях того 

времени. Вероятно, было бы уместным вести речь об очень относительном 

единстве этого языка на этих землях, причем только в его письменной 

разновидности. Что же касается разговорного языка, то по отношению к нему 

указанное определение может быть применено с очень большими оговорками. 

Точно так же, как и тезис об объединенности всех восточных славян в 
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Киевском государстве.  Поскольку эпохе раннего феодализма были 

свойственны территориальная замкнутость, разобщенность экономической и 

политической жизни, то это неизбежно вело и к территориальной 

раздробленности восточнославянских наречий и говоров [1].  

В IX веке на части территории современной Белоруссии племена 

кривичей и дреговичей объединились в Полоцкое княжество, 

просуществовавшее до XIII века, которое многие историки считают ядром 

будущей белорусской нации. Это было значительное государственное 

образование эпохи раннего феодализма, не уступавшее своими размерами 

современным ему Баварскому герцогству, Португальскому Королевству, 

Польскому Королевству или Новгородскому княжеству. Будучи вполне 

самостоятельным государством, оно обладало такими его атрибутами, как 

собственная столица, законодательная власть народного собрания, 

исполнительная власть князя, администрация, войско, денежная система. 

Имели место довольно длительные периоды, когда Полоцкое княжество 

находилось в зависимости от Киевской Руси, однако большую часть своей 

истории оно сохраняло независимость от Киева. Полоцкое княжество 

проводило и свою геополитику, заключавшуюся главным образом в 

противодействии походам киевских князей на Полоцк и собственной экспансии 

в сторону Балтийского моря.  

Начало формирования белорусской и русской (великорусской) 

народностей относят к XIII-XIV векам. Колыбелью русской народности 

считается Ростово-Суздальская земля, из которой впоследствии выросло 

Московское государство. Ведущую роль в формировании белорусской 

народности сыграло объединение будущих белорусских земель в составе 

одного государства (выросшего из Новоградского княжества) - Великого 

княжества Литовского XIV-XVI веков, внутри которого формировалась единая 

этническая территория. В XIV веке это государство занимало земли 

сегодняшних Белоруссии и Литвы, большую часть современной Украины и 
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западную часть нынешней России. При этом славяне населяли 90 % территории 

этого государства и составляли 80% его населения (предки современных 

литовцев – жамойтыи аукштайты– являлись в нем этническим меньшинством). 

Первой столицей Великого княжества Литовского  стал Новоградок (сегодня - 

г. Новогрудок Минской области). 

Великое княжество Литовское имело все характерные черты империи 

эпохи Средневековья, однако при этом ему был свойственен относительно 

демократичный строй: самый высокий в Европе того времени уровень развития 

теории права и судебной практики, установление ограниченной монархии, 

отсутствие жестокой тирании, приближение к религиозной и этнокультурной 

терпимости. На территории государства действовала одна из первых 

европейских конституций – Статут ВКЛ (в редакциях 1529, 1566 и 1588 годов). 

По совершенству и логической завершенности ему не было равных в 

тогдашней Европе. Еще в эпоху феодализма Статут, например, содержал уже 

идею о верховенстве закона в жизни общества. 

Кроме политических и экономических факторов консолидирующую для 

белорусского этноса функцию выполняла также и христианская  церковь – до 

середины XVI века большинство населения ВКЛ исповедовало православие. 

Эти факторы содействовали развитию других процессов формирования 

белорусского этноса, наиболее важными среди которых явились выработка 

единого языка и общность культуры населения. Государственным языком в 

Великом княжестве Литовском был старобелорусский язык. Причиной тому 

было господство белорусского этнического элемента в политической, 

экономической и культурной жизни государства. 

Единый язык формировавшейся народности складывался на основе 

общевосточнославянского или древнерусского (как его назвали позже) языка 

функционировавшего до XIV века. Быстрому распространению нового 

(старобелорусского) языка и его закреплению на всей этнической территории 

содействовал его статус государственного языка. Старобелорусский язык – 
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официальный язык государственных документов и законодательства – 

окончательно сформировался вXVI столетии. Причем в то время его называли 

русским языком (например, белорусский первопечатник Франциск Скорина, 

переведший и издавший на этом языке Библию, называл его русским). 

В XIV-XVI веках в старобелорусском языке происходили процессы, 

сходные с процессами, происходившими в это время и в русском языке. 

Письменные памятники XVI века свидетельствуют, что к этому времени уже 

сложились основные фонетические, грамматические и лексические черты, 

присущие и современному белорусскому языку. Этот язык функционировал на 

белорусской этнической территории до конца XVIII века, а в судебном 

делопроизводстве – до первой четверти XIX века. 

Однако в Великом княжестве Литовском существовала система 

письменного двуязычия: старобелорусский язык удовлетворял деловые 

потребности населения, а в духовной литературе и богослужении 

использовался церковнославянский язык русской редакции 

(русифицированный старославянский язык). С начала XVI века 

старобелорусский язык проникает и в религиозную литературу. Наиболее 

яркими и значительными образцами белорусского варианта 

церковнославянского языка являются издания Франциском Скориной (начиная 

с 1517 года) Ветхого Завета и особенно его перевода непосредственно с 

древнееврейского на старобелорусский язык Библии. А Сымон Будный, 

выдающийся писатель, философ и проповедник XVI века, не только переводил 

на старобелорусский язык, но и создавал на нем оригинальные произведения. С 

конца XVI столетия старобелорусский язык стал обязательным предметом в 

православных братских школах. 

Но после инкорпорации в 1569 году Великого княжества Литовского в 

состав Польского Королевства и образования из двух государств одного – Речи 

Посполитой – взаимодействие старобелорусского и книжно-славянского языков 

на белорусской этнической территории в конце XVII века прекратилось и не 
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возобновлялось в течение всего XVIII века. Вместо старобелорусского функции 

государственного языка, делопроизводства и судопроизводства стали 

выполнять польский и латинский языки. Прекратилось печатание книг на 

старобелорусском языке, под запрет попал и кириллический алфавит. На 

белорусской этнической территории складывалисьбелорусско-польское и 

белорусско-латинское двуязычие. Правда, латинский язык так и не закрепился 

ни на белорусских землях, ни в Речи Посполитой в целом. 

До самого восстания против царского самодержавия под руководством 

Тадеуша Костюшко в 1830 году школьное образование и делопроизводство, 

издание книг, газет и журналов на белорусской этнической территории велись 

на польском языке. После 1830 года все эти функции переходят к русскому 

языку. Белорусским языком в его устной разновидности в этот период 

пользовались крестьяне, городские ремесленники и мелкая шляхта 

(мелкопоместное дворянство). Он продолжает жить и в фольклоре. 

До конца XVIII века на территории современной Белоруссии не 

происходило взаимодействия белорусского и русского языков в их устной 

разновидности, поскольку переселенцы из Русского государства появляются на 

белорусской этнической территории (в составе Речи Посполитой) лишь в конце 

XVIII столетия. В этот период взаимодействие русского и белорусского языков 

в указанном регионе было характерно для их книжно-письменной 

разновидности. 

В начале XIX века на волне славянского национального возрождения 

начал складываться современный белорусский язык. Для его передачи на 

письме в равной степени использовались как латинский, так и кириллический 

алфавиты. В конце XIX – начале XX веков на белорусском языке широко 

издается художественная литература, печатаются периодические издания. Его 

устная разновидность функционирует в живой разговорной речи, на основе 

которой и происходило формирование нового белорусского языка. Однако 

сфера его использования была сужена, поскольку в основных областях 
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общественной и культурной жизни господствовал русский язык. Развитие 

белорусского языка сдерживалось и распространенным в российском обществе 

мнением, что этот язык – всего лишь один из диалектов русского или польского 

языков.  

После Октябрьской революции 1917 года и образования Белорусской 

Народной Республики (1918г.), а затем и БССР (1919г.) белорусский язык 

получил статус государственного. На территории современной Белоруссии 

активно шел процесс национального возрождения: на белорусский язык были 

переведены обучение в средних и высших учебных заведениях, работа органов 

государственной власти, издание художественной литературы, газет и 

журналов. Однако с 30-х годов XX века и до настоящего времени 

функционирование белорусского языка в обществе снова ограничивается в 

пользу русского языка.  

С 1996 года в Белоруссии в качестве государственных приняты 

белорусский и русский языки. Однако приходится констатировать, что 

законодательно закрепленный билингвизм на практике носит ассиметричный 

характер. Белорусский язык пока остается языком ограниченного 

функционирования и используется не во всех сферах социальной, 

экономической, научной и культурной жизни страны. 
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Дотримання цього принципу накладає вимогу на поведінку членів суспільства, 

яка полягає в тому, щоб враховувати інтереси партнера, зважати на його думку 

і бажання, полегшувати по можливості покладені на нього завдання. Добре, 

гарне слово, ввічливе поводження з оточуючими – необхідний елемент нашого 

життя, такий же необхідний, як свіже повітря і чиста вода. 

Мовний етикет – це деяка кількість мовних одиниць, які реалізують 

функцію ввічливості. Цікаво, що деякі мови, наприклад японська [1], корейська, 

мають спеціалізовану категорію ввічливості. В українській та російській мовах 

таких мовних категорій немає, проте засобів вираження ввічливості чимало. І 

перш за все – мовний етикет, який і існує для цієї мети. Є в ньому і спеціальні 

вирази, концентруючи ввічливу тональність: Будьте ласкаві ...( Будьте добры ), 

Будьте люб'язні .. (Будьте любезны …),., Будь ласка ...( Пожалуйста …), Ви не 

могли б ...( Вы не могли бы …),  і багато іншого. [3,26] 

А це уривок з оповідання Єлизавети Ауербах «Серце»: « Недавно я сидела 

в приемной одного учреждения. Люди, ожидающие своей очереди, 

сосредоточенно молчали, некоторые вполголоса переговаривались. В вышедшего 

из кабинета ожидающие впивались глазами, стараясь догадаться, каковы его дела. 

Наступила моя очередь,  и я переступила порог кабинета. За письменным столом 

сидел довольно молодой мужчина с светлыми глазами. Выслушав мою просьбу, 

он отказал мне в помощи, но дело не в том, что отказал. Может быть, он был прав, 

но он не дал мне никакого совета, не посочувствовал, мне было видно, что он ни 

на одну минуту не поставил себя на мое место. Я вышла и, опять войдя в 

приемную, не смогла пройти мимо вопрошающе глядевших на меня людей, и, 

взявшись за ручку двери, я весело сказала: «До свиданья, товарищи. Желаю и вам 

удачи». [2,16] Чи не правда, виразний текст, який не потребує додаткового 

коментування. Ввічливість як прояв поваги протиставляється грубості, хамства, 

що відображає зарозуміле і зневажливе ставлення до людей. 

В англійському мовному етикеті є досить ефективні прийоми, за 

допомогою  яких реалізується принцип ввічливості в питальних мовних актах. 
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Розглянемо, як вони застосовуються в різних комунікативних ситуаціях. По-

перше, ввічливість наказує дотримання певних обмежень на тематичний зміст 

питання. Так, при зверненні молодшого до старшого або при далекій соціально-

психологічної дистанції слід утримуватися від питань, що стосуються 

особистого життя співрозмовника, його віку, сімейного стану, доходів, роду 

занять, оцінок інших людей. Саме в таких ситуаціях слухачу найчастіше 

доводиться вдаватися до  відповідей, наприклад: "Where would you go?" — "I 

know a place." He слід ставити і такі питання, відповідь на які вимагає знання 

точних фактичних даних. Зрозуміло, подібні питання доречні при офіційному 

розслідуванні, при анкетуванні або в інших ситуаціях, а також при близьких 

відносинах між комунікантами або при зверненні старшого до молодшого. 

По-друге, при виборі запитальної форми, доречної в певному 

комунікативному контексті, необхідно мати на увазі прагматичний потенціал 

різних типів питальних висловлювань, які є наслідком їх граматичній 

семантики. В цьому відношенні найменш ввічливими є наказові питальні 

вислови з предикатами мови(типа Tell me, I want you to tell me). У тих випадках, 

коли спонукання виражається імперативними формами, в наявності порушення 

принципа невтручання в сферу існування слухача, що дозволяє вживати такі 

висловлювання лише при дуже близьких відносинах рівних за статусом 

комунікантів або при зверненні старшого до молодшого. У будь-якому випадку 

така форма буде неввічливою. Однак категоричність спонуки значно 

пом'якшується завдяки використання конструкцій типу Can/Could you tell 

me...?; такі висловлювання розглядаються як ввічливі способи отримання 

інформації,  особливо при спілкуванні незнайомих або малознайомих людей, 

наприклад: (приїжджий городянину) Сап you tell me where this road goes? ; 

(гість хозяїну) Would you mind telling me what college you were?   

Досить поширеною формою питального мовного акту є приєднувальне 

питання, що складається з двох частин. У першій частині міститься думка про 

стан справ, у другій – апеляція до слухача, що закликає його виразити своє 
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ставлення до першій частині судження, наприклад: You're a pretty bright boy, 

aren't you? Зауважимо, що власне питальну функцію такі висловлювання мають 

лише при висхідному тоні на частині, що приєднується. При низхідному тоні 

вони служать ввічливою формою мовного акту повідомлення. Приєднувальні 

питання частіше зустрічаються в розмовній мові, вони мають місце в 

основному при рівних відношеннях між комунікантами і при будь-якої 

соціально-психологічної дистанції. 

Сильнішою формою пом'якшення імперативного компонента питального 

висловлювання є загальне питання з неінвертированим порядком слів - так 

мовне декларативне питання (ДП), семантична особливість якого полягає в 

тому, що в ньому міститься як висловлювання про деякий стан справ, так і 

приховане спонукання до слухача оцінити правильність висловлюваного 

припущення. ДП надає тому, хто говорить, широкі можливості для вираження 

ступеня впевненості висловлюваного припущення за рахунок введення в нього 

модальних модифікаторів: ввідно-модальних слів і фраз типу perhaps, of course, 

maybe, surely, I suppose, I think, I imagine, I hope, модальних дієслів у функції 

припущення, а також показників логичного виведення типу so, then, and, but, as 

far as I can see, наприклад: "What did you do in the war, dear?"  "I was at school." 

(...) "Oh, then, you're a teacher?"  

У сучасній англійській мові ДП мають широке поширення в мові різних 

соціальних груп, які включають найпрестижніші. У порівнянні з 

інвертированими і приєднувальними питаннями ДП є більш ввічливою формою 

запиту про інформацію завдяки прихованій апеляції до вираження відповідної 

реакції, а також завдяки можливості варіювати ступінь категоричності 

припущення. 

Якщо враховувати той факт, що залучення в розмову іншу людину (в 

особливості малознайомого або старшого по статусу) є актом втручання в 

сферу його існування, то слід визнати соціально кращою таку форму 

питального висловлювання, яка дозволяла б слухачеві самому вирішувати, 
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вступати чи не вступати в комунікацію. До цієї форми відноситься непряме 

питання, лише виявляє бажання мовця мати деяку інформацію, але не містить 

прямого спонукання до відповідної реакції (безсумнівно, така реакція можлива, 

але тільки як вільний вибір самого слухача). 

Непрямі питання найбільш частотні при зверненні молодшого до 

старшого і нерідко супроводжуються додатковими маркерами ввічливості: 

вибаченнями, апеляцією до волі слухача і т. п .; наприклад: (гість господині) I 

only want to know the truth, if you will tell it to me.  

Таким чином, ввічливість є відносним поняттям не тільки у „якісному” 

відношенні (що є ввічливим), але й і у „кількісному” (в якій мірі цей принцип 

реалізується у той чи іншій мовній формі). Є, звісно, абсолютні маркери 

ввічливості, типа „будь ласка”, але їх у мові небагато. Більшість лігвістичних 

одиниць мають цей признак у визначеному контексті та, як вже було сказано 

раніше, реалізують принцип ввічливості у різній мірі. Таким чином, на «шкалі 

ввічливості» питальні висловлювання розташовуватимусь у такій черзі : 

М е н ш   в в і ч л и в а   ф о р м а  

1. Tell me, does she live alone? 

2. Doesn't she live alone? 

3. Does she live alone? 

4. She lives alone, doesn't she? 

5. I suppose she lives alone? 

6. I wonder if she lives alone. 

7. I'd like to know whether she lives alone. 

8. Do you happen to know if she lives alone? 

9. Could you tell me whether she lives-alone? 

10. I want to ask you if she lives alone. 

11. May I ask you whether she lives alone? 

12. I hope you don't mind my asking you, but I was wondering if you could tell 

me whether she lives alone. 
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Б і л ь ш    в в і ч л и в а   ф о р м а  

Нагадаємо, що кожна з цих форм у визначених комунікативних контекстах 

може бути ввічливою, чи нейтральною, чи формою, що має іронічний сенс.  

Література: 
1. Алпатов В.М.Категория вежливости в японском языке / В.М. Алпатов. -М.: Наука,2003.- 
102 с. 
2. Ауэрбах Е. Маленький ансамбль / Е. Ауэрбах.- М.: Знание, 2011.-56 с. 3.Формановская Н.И. 
Вы сказали: «Здравствуйте!» / Н.И. Формановская.- М.: Знание,2011.- 160 с. 
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Останнім часом у деяких закладах вищої освіти нашої країни стала 

виявлятися тенденція до суворої регламентації навчального процесу й 

хронометричної точності викладення навчального матеріалу відповідно до 

тексту лекції або плану семінарського чи практичного заняття. Викладачеві 

наперед вказується план роботи та кількість хвилин, що слід приділити кожній 

із запропонованих проблем. Такі настанови вкрай обмежують свободу 

навчальної діяльності викладача, можливість враховувати особливості 

студентської аудиторії, індивідуальні учнівські потреби кожного учасника 

навчального процесу, культурний рівень і життєвий досвід студентів. 

Особливого значення творчій потенціал викладача набуває під час роботи із 

іноземними студентами, які вивчають не лише фахові дисципліни, а й нерідну 

для них мову навчання. Ось чому, на нашу думку, важливого значення в 

навчальному процесі взагалі й у роботі з іноземними студентами зокрема 

набувають ремінісценції, що відображають професійний, культурний і 

життєвий досвід викладача та його аудиторії. 

Термін «ремінісценція» широкого поширення набув у літературознавстві. 

Із ним пов’язують індивідуальні асоціації читача, навіяні ледь вгадуваними 
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мотивами художніх творів, інколи непередбачуваними самими авторами. Це 

своєрідне співавторство читача, який вдається до інтерпретації текстів 

письменника. Такі ремінісценції можуть лишатися фактами індивідуальної 

свідомості інтерпретатора, а можуть втілюватися в літературознавчих 

коментарях і літературно-критичних оцінках художніх творів. Проте, термін 

«ремінісценція» має й менш відоме широкому загалу інше значення, у якому 

він вживається в психології. Серед великої кількості визначень у різноманітних 

тлумачних словниках загальним є таке: «Смутний спогад, що наводить на 

думки про що-небудь» [3]. У такому значенні термін має універсальний 

характер і може бути пов’язаним із будь-якою галуззю людської діяльності, де 

використовується мова, адже слово у свідомості кожної людини асоціюється не 

лише із його лексичними значеннями, а й з емоційним забарвленням, 

стилістичним, естетичним значеннями, національно-культурними асоціаціями 

тощо. «Сучасні вчені вважають, що національно-мовний образ світу як 

комплекс понять і відношень, що фіксується мовною системою певного етносу, 

виявляється на різних мовних рівнях. Найповніше він представлений у лексико-

семантичній, фразеологічній та синтаксичній системах мови, зокрема у групі 

слів і словосполучень, в яких через поняття втілюються такі риси народу, як 

географічне місце проживання, громадський побут і звичаї, основні галузі 

господарства, промисли і ремесла, поселення і житло, національний одяг, 

традиційні страви, зовнішність, типові внутрішні стани, сім'я і родинна 

обрядовість, мистецтво, вірування, мораль тощо» [2]. 

Передусім такі лексеми ми зустрічаємо з-поміж громадсько-політичної 

лексики (Верховна Рада України, уряд, прапор, майдан, Революція Гідності 

тощо). Національно-культурні асоціації викликатимуть слова «калина», 

«тополя», «вишиванка», «рушник», «гривня», «книші», «гречаники», «гопак», 

«вертеп», «Різдво», назви вулиць тощо. Здебільшого мовознавці таку групу слів 

співвідносять із безальтернативною лексикою. Частіше за все це слова, які не 

мають перекладу на інші мови, або такі, культурно-естетичне забарвлення яких 
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зрозуміле лише мешканцям України. «Серед слів з культурним компонентом є 

слова, які неможливо семантизувати за допомогою простого перекладу. 

Близькими до безальтернативної лексики є також слова, що збігаються у двох 

мовах своїми денотатами (тобто об’єктивним змістом), але не збігаються своїми 

конотатами (тобто емоційно-естетичними асоціаціями). Наприклад, слово 

калина може бути перекладено на інші мови, але для українця воно наповнене 

особистими спогадами і пов’язане з національною ментальністю. Такі слова 

автори називають конотативними» [1; 43]. 

Досвід показує, що ремінісценції, які під час вивчення української як 

іноземної спадають на думку викладачеві, значно сприяють ефективності 

навчання. Студент не лише заучує слова або прагне їх запам’ятати. Учень 

усвідомлює етимологію слова і його значення в контексті української історії й 

культури. Він прагне пов’язати українську лексику із лексикою рідної мови, 

провести культурні паралелі між ними, що сприяє діалогу культур та 

розумінню й засвоєнню української мови як іноземної. 

Література: 
1. Бронська А. Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови як іноземної / А. 
Бронська // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах України. – 2000. 
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Общение – необходимая составляющая существования и развития 

личности, которая является, к тому же, обязательным компонентом 

образования: студент общается с преподавателем и с другими студентами из 

своего окружения. По сути, «общение - взаимодействия и взаимоотношения, 

возникающие между различными субъектами: между отдельными личностями, 

личностью и группой, личностью и обществом, группой (группами) и 

обществом» [4; 157]. Г.М. Андреева выделяет три стороны общения: 

коммуникативную (обмен информацией); интерактивную (взаимодействие); 

перцептивную (восприятие и познание людьми друг друга) [1; 25]. 

Для наиболее эффективного достижения поставленных целей общения 

используются функциональные стили речи, а именно: научный стиль; 

официально-деловой стиль; публицистический стиль; разговорный стиль; 

художественный стиль. 

На сегодняшний день образование в украинских университетах получают 

не только украинские студенты, то и студенты из стран как ближнего, так и 

дальнего зарубежья, которые сталкиваются с трудностями как в процессе 

получения знаний в университете, так и за его пределами.  

В процессе изучения языка основной акцент делается на научный стиль 

речи, который кардинально отличается от разговорного, что и вызывает 

трудности в общении иностранных студентов с украинскими во внеаудиторное 

время. Иностранным студентам бывает очень трудно начать общаться с 

носителями языка в непринужденной обстановке. Прежде всего речь идет об 

использовании разговорного стиля речи, который не всегда соответствует 

знаниям, полученным в университете. Непонятные слова, быстрый темп речи, 

несоблюдение грамматических правил в устной речи становятся 
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непреодолимым барьером для иностранцев, изучающих русский или 

украинский язык как иностранный. Иногда иностранным студентам бывает 

очень трудно наладить контакт с носителями языка из-за отсутствия 

толерантности, что тоже сказывается на мотивации и желании преодолевать 

барьеры в общении. 

Как справедливо отмечает Т.А. Ван Дейк, «общение двух людей, один из 

которых говорит на иностранном языке, есть общение не только межъязыковое, 

но и межкультурное, поскольку коммуниканты являются представителями 

разных лингвокультурных сообществ» [2; 115]. Однако носители языка не 

всегда об этом помнят, в связи с чем дополнительная нагрузка ложится на 

плечи преподавателя, который должен подготовить студента-иностранца не 

только к обучению в университете и усвоению информации на чужом языке, но 

и к комфортному сосуществованию с украинцами в чужой языковой среде. 

«Обучение иноязычному общению  обучение не просто языку, а 

коммуникативной деятельности, поэтому для интерактивного обучения 

первостепенное значение приобретают деятельностные аспекты языка. В связи 

с этим важным направлением в обучении является выдвижение учащегося как 

субъекта межкультурной коммуникации и как субъекта образовательного 

процесса, что определяет перспективу личностного и языкового развития 

учащегося в этих процессах» [3; 197]. 

В этой связи комфортное общение иностранных студентов с украинскими 

зависит, в первую очередь, от выбора языкового материала и его подачи 

преподавателем РКИ/УЯИ, который должен заранее предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть в процессе общения. 

Литература: 
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У 2019–2020 навчальному році за статистичними даними Українського 

державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України 

навчалося понад 80470 іноземних студентів із 158 країн світу. За даними цього  

державного центру найбільшу кількість студентів, що приїхали отримати освіту 

в українських ЗВО складають  індійці (близько 23 %) та марокканці (близько 

10 %).  

Урахування психофізіологічних, національно-релігійних та етнічних 

особливостей іноземних студентів є надзвичайно важливим фактором 

ефективності навчального процесу. Правильний вибір психологічних підходів 

та педагогічних засобів сприятиме підвищенню рівня теоретичних знань та 

практичних навичок та швидкій адаптації іноземців до нового 

соціокультурного середовища. Психологи стверджують, що, за умов успішної 

адаптації, студент починає ефективно навчатись вже за кілька місяців, а у 

випадку спонтанної – лише протягом року. 

Важливим питанням успішного навчання є правильна організація 

навчального процесу для іноземних студентів. Потрапляючи в освітнє 

середовище України, вони часто знаходять більшу ступінь свободи, ніж на 

батьківщині. Це призводить до згасання зацікавленості цих слухачів до 

навчання, позначається на успішності. Починаючи розмову стосовно організації 

навчального процесу необхідно визнати, що не завжди викладач може 

вплинути на ті чи інші складові навчального процесу [4; 32]. Наприклад, 

ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИХ 
ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НЕРІДНОЮ МОВОЮ 
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формування груп, розклад. Але в нашій компетенції змінити навчальні 

програми.  

Досвід показує, що перші два курси іноземні студенти повинні вчитися в 

окремих групах. В цей період кращих результатів можна досягти на практичних 

(семінарських) занять, а ніж на лекціях, тому що, студенти пишуть набагато 

повільніше за українців, фактично копіюючи кожне слово. Як правило, лекційні 

заняття в аудиторії з іноземними студентами проходять у вигляді монологу 

викладача з досить слабким зворотним зв’язком. 

Наступним кроком для поліпшення організації навчального процесу 

студентів-іноземців є створення підручників та необхідної навчально-

методичної літератури, наприклад, робочих зошитів та професійно 

орієнтованих та загальнонаукових словників. Лекційні матеріали та сучасний 

підручник повинні мати необхідну лінгвометодичну форму текстів,посильний  

для сприйняття обсяг, базовий понятійний апарат. Необхідно уникати складних 

фразеологічних зворотів,складнопідрядних речень, тому що в аудиторії 

іноземних слухачів, які частково володіють українською мовою, вони 

втрачають сенс. Основне завдання викладача визначити основний понятійний 

апарат навчальної дисципліни та на його основі побудувати курс лекцій.  

Викладачі гуманітарних та фахових дисциплін,працюючи над 

навчальною літературою, обов’язково повинні співпрацювати з філологами. 

При цьому, викладачі фахових дисциплін повинні вводити основні терміни та 

поняття мови спеціальності, натомість, викладачі української мови на базі цієї 

професійно орієнтованої лексики відпрацьовувати вживання граматичних та 

синтаксичних конструкцій, характерних для наукового стилю мовлення.  

На початку семестру доцільно надати студентам лекцію у 

роздрукованому вигляді. Головне завдання студентів – це стежити за текстом, 

який озвучує викладач. Під час другої лекції, студенти зобов’язані разом з 

викладачем заповнити порожні місця у тексті лекції. До середини семестру 

студенти починають записувати частину лекції під диктовку. Ближче до кінця 
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семестру студенти повинні навчитися чути, розуміти та записувати 

теоретичний матеріал, який надається викладачем [6; 51].  

Використання сучасних технічних засобів навчання (презентації) суттєво 

полегшують роботу викладача. При цьому викладач обов’язково повинен 

слідкувати за тим, щоб його лексика була мінімізована. Наприклад, зі слів-

синонімів: сильний, міцний, могутній обирається тільки одне – сильний, тому 

що воно найбільш вживане в українській мові. 

Обговорюючи види та прийоми методичної роботи,що сприяють 

розвиткові та формуванню необхідних лінгвістичних навичок й професійних 

умінь іноземних слухачів, варто зазначити, що викладачам доводиться 

працювати зі студентами з різним рівнем мовної підготовки. Тому викладачеві 

доводиться на кожне семінарське заняття готувати як мінімум два рівня 

завдань. Для студентів, які знають українську мову розробляються більш 

складні завдання. За потреби педагогу достатньо надати їм стислу 

консультацію. Якщо цього не зробити, то ця частина слухачів буде виконувати 

запропоновані для всієї групи завдання середньої складності дуже швидко, і їм 

може бути нудно.  

Натомість, у групах різного рівня предметної, мовної підготовки та 

зацікавленості, слабо мотивовані студенти починають дуже сильно відставати. 

Тому викладач повинен максимально заохочувати таких студентів. Нажаль, 

така категорія студентів не виконує домашні завдання, тому, основний матеріал 

варто розглядати в аудиторний час та продумати систему завдань (з ключами). 

Студенти-іноземці постійно потребують обов’язкової роботи над 

лексикою. Такий вид роботи закріплює активну та пасивну лексику та формує 

потенційний словниковий запас. Потенційний словниковий запас студентів 

складається зі слів, про значення яких він може догадуватися з контексту, або, 

наприклад, інтернаціональні слова, чи слова, які мають спільний корінь. У 

будь-якій галузі науки є свій термінологічний апарат, розуміння якого 

сигналізує про предметну компетентність людини, і ми зобов’язані забезпечити 



290 

 

слухачів тієї термінологічної базою, яка буде потрібна для розуміння інших 

фахових дисциплін [3; 131]. Це спільне завдання, яке ставиться перед 

викладачами, що працюють з будь-якою студентською аудиторією –  

україномовною або іншомовною. 

Кожне практичне заняття бажано починати з письмового 

термінологічного диктанту чи усного опитування, яке перевіряє знання 

студентами потрібних термінів та понять. Наприклад, можна запропонувати 

студентам тематичний словник у вигляді кластеру (пучка). Так з теми 

«Козацтво» він формується на основі термінів: козак, воїн, Січ, Запоріжжя, 

отаман (гетьман). Інші слова також можуть бути центром нових тематичних 

пучків. Наприклад, Січ-Запоріжжя-гетьман-артилерія.  

Студенти-іноземці дуже полюбляють брати участь в інтелектуальних 

іграх: «Термінологічне доміно» (де викладачем складаються дві групи карток: 

перша – поняття, друга – визначення), «Знайди помилку» (де викладач визначає 

терміни пройдених тем з обов’язковою кількістю зайвих понять, що не 

відповідають цій тематиці), «Хто зайвий?», «Що поєднує ці слова?». 

На сьогоднішній момент, використання системи MOODLE допомагає 

викладачеві закріпити та перевірити знання фахової термінології. Наприклад, 

створення термінологічного словника на кожну тему у вигляді тесту «Термін та 

його визначення (або малюнок)», де треба знайти відповідність між терміном та 

його визначенням. В налаштуваннях до цього тесту можна виставити 

функцію – «Дозволити необмежену кількість спроб». Крім того, для вивчення 

лексики існую багато додатків для смартфонів, що дозволяють створювати та 

імпортувати словники. Такі вправи сприяють візуалізації термінів, які вивчає 

іноземний студент. 

Таким чином, студент зможе в будь який час повторити основну 

професійну лексику. 

При професійно орієнтованій підготовці велике значення має самостійна 

робота студентів. На платформі MOODLE можна викладати аудіо-лекції, 
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фільми, тести для самоконтролю. Єдиною перепоною є реєстрація на цій 

платформі. Навіть, якщо це робиться централізовано в межах деканату, 

студенти-іноземці забувають свої логін та пароль, тому викладач повинен 

постійно використовувати цю платформу на своїх заняттях для того, щоб  

студенти звикли до щоденної праці на цій платформі. 

Враховуючи все вище сказане, цікавою методикою викладання фахових 

навчальних дисциплін – є бінарний заняття. Це заняття, яке поєднує дві 

дисципліни одного циклу, наприклад, гуманітарного або професійного. Такий 

вид інтегрованих занять дає можливість поєднати такі види навчальної 

діяльності як, викладення теорії (лекційний матеріал) та її практичне засвоєння 

(практичні заняття). Також, бінарний урок полегшує вивчення, наприклад, 

складних тем, або базових (обов’язкових до сприйняття студентами). Але 

найкраща ефективність  бінарного заняття  проявляється під час закріплення 

вивченого матеріалу.   

Бінарні заняття сприяють дотриманню єдиного підходу до системи 

навчання, розгляду проблемних питань, спільних вимог до іноземних студентів 

в процесі їх навчальної діяльності. 

Інтегровані уроки доречно проводити в наступних випадках: - при 

вивченні міжнаукових і узагальнюючих категорій, законів, принципів, що 

охоплюють різні аспекти людського життя та діяльності; -якщо викладачами 

було виявлено спільність деяких структурних компонентів навчальних 

дисциплін, що мають міжпредметні зв’язки;- при ліміті часу на вивчення теми 

та бажанні поєднати матеріал двох дисципліни одного циклу. 

Ефективність бінарного заняття полягає у поєднанні зусиль двох 

викладачів, які мають психологічну та методичну сумісність. Це сприяє 

підвищенню професійного рівня навчання за рахунок педагогічної майстерності 

обох викладачів. Обидва педагоги спрямовують свою діяльність на покращення 

процесу управління пізнавальною та практичною діяльністю слухачів, 

враховуючи, що академічні групи студентів-іноземців традиційно достатньо 
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великі за своїм складом і навчаються в них студенти з різним рівнем мовної 

підготовки. 

Застосовуючи методику бінарного навчання педагоги під час заняття 

змінюють один одного, що посилює індивідуальний підхід до викладання 

навчального матеріалу. Під час таких занять викладач може більше часу 

приділити тим студентам, які не встигли засвоїти основний матеріал та 

потребують особливої уваги. 

Зрозуміло, що така методика проведення занять має і свої недоліки, такі 

як, складність поєднання навчальних планів з різних дисциплін; обов’язковий 

процес додаткової підготовки та організації такого заняття (наприклад, 

розклад). Комусь може здатися, що такі титанічні зусилля не варті результату. 

Звісно, для підготовки бінарного заняття потрібно провести ретельний аналіз 

навчального матеріалу обох курсів, спільно спланувати хід заняття та особисту 

роль кожного з викладачів. Однак, це не марне витрачання часу.  

Як приклад, можна запропонувати бінарне заняття з навчальних 

дисциплін «Соціальна та економічна історія України» та «Українська мова за 

професійним спрямуванням» з теми «Соціально-економічне життя на 

українських землях наприкінці ІХ – у першій половині ХІV ст.» за такими 

етапами: 

1. Визначення теми, спільних цілей та завдань заняття з урахуванням 

специфіки кожної навчальної дисципліни. 2. Робота над планом-сценарієм 

заняття, підготовка дидактичного матеріалу та визначення ступеня участі 

кожного з викладачів. 3. Планування бінарного заняття в розкладі занять (дві 

академічні години). 

На цьому занятті доцільно використати різні методи та прийоми 

навчання: розповідь з елементами бесіди, постановка проблемного питання, 

робота з підручником, рольова гра. Результатом такої творчої роботи 

викладачів буде краще засвоєння студентами-іноземцями історичної 

термінології й активне її використання, поглиблення та систематизування знань 
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щодо економічного розвитку Київської Русі, формування первинних знань про 

суспільство Давньоруської держави, а, також, повторення синтаксичних ознак 

прикметників української мови та закріплення їх морфологічних ознак. 

Злагоджена робота викладачів-предметників створить доброзичливу 

атмосферу та буде заохочувати студентів до плідної співпраці. А найцінніше, 

це – максимальний прояв креативності та індивідуальності, творчих здібностей 

студентів. 

Отже, можна виділити ряд суттєвих переваг бінарних занять:  

захоплююча і нестандартна форма проведення;  використання різних видів 

діяльності, що дає можливість підтримувати увагу студентів на високому рівні, 

сприяє розвитку логічного мислення, комунікативних здібностей, спонукає до 

творчої самостійної роботи;  формування ключових мовних та предметних 

компетенцій здобувачів. 

Таким чином, специфіка викладання іноземними здобувачами вищої 

освіти  дисциплін гуманітарного чи фахового циклу полягає у тому, що 

викладач, крім, всебічного знання змісту навчальної дисципліни, повинен 

враховувати етнічні, національні, релігійні особливості студентів; розробити 

комплекс методичної літератури, використовувати цікаві методики, тоді всі 

його зусилля будуть сприяти формуванню зацікавленості та основних 

професійних компетентностей  студентів. 
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Луганськ, 2010. – №3. – С. 47–53. 

 
 

Формування комунікативних компетенцій студентів  
інтернаціональних груп при вивченні дисциплін  
природничо-наукової та професійної підготовки 

Волосюк М.А. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

м. Харків, Україна 
e-mail: marina_volosyuk@ukr.net 

 

Розвиток академічної мобільності в сучасному світі зробив особливо 

актуальною проблему формування мультимовного полікультурного 

академічного середовища в університетах.  

Метою навчання дисциплінам природничо-наукового блоку є 

формування фундаментальних знань, умінь і навичок, що забезпечують міцне й 

свідоме оволодіння студентами-іноземцями курсами математики, фізики, хімії, 

креслення тощо у системі вищої освіти. В результаті вивчення цих дисциплін 

студент повинен засвоїти їх обчислювальний апарат, методи доказів і 

обґрунтувань рішень, ідеальні поняття й абстрактні структури.  

Викладачам, які проводять заняття в інтернаціональних групах, варто 

звертати особливу увагу на забезпечення не лише умінь і навичок студентів з 

відповідної дисципліни, але й на формування лексичної й термінологічної бази 

студентів-іноземців в україномовних (російськомовних) потоках (особливо на 

молодших курсах), необхідної їм при вивченні природничо-наукових, 

професійних та практичних блоків дисциплін і при продовженні навчання на 

наступних курсах. У випадку іноземних студентів проблема не тільки у 

формуванні предметних компетенцій, але й у необхідності розвитку їхніх 

лексичних навичок і вмінь, удосконалення української (російської) мови до 

рівня максимально наближеного до рівня носіїв мови, вивчення стійких 
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математичних та інших мовних конструкцій. Студенти-іноземці повинні читати 

й розуміти прочитане, сприймати на слух предметну інформацію, коментувати 

розв'язання завдань і докази, викладати свої думки, використовуючи 

специфічну природничо-наукову (математичну, фізичну та ін.)   термінологію.  

Традиційно мовна діяльність підрозділяється на 4 види: аудіювання (усна 

форма, сприйняття), мовлення (усна форма, відтворення), читання (письмова 

форма, сприйняття), письмова мова (письмова форма, відтворення). У рамках 

будь-якої теми  лексико-граматичний матеріал повинен бути представлений у 

всіх видах мовленевої діяльності. Формування комунікативно значущих умінь і 

навичок здійснюється за допомогою серії спеціальних вправ, у яких наявний 

лексико-граматичний матеріал, що вивчається за  тією або іншою темою. Відбір 

лексичного й граматичного мінімуму, послідовність викладення матеріалу 

визначається ступенем його необхідності для рішення того або іншого 

комунікативного завдання. 

Викладення навчального матеріалу дисциплін природничо-наукового 

блоку у вузі (особливо – технічному) повинне бути скоординоване із 

програмами вивчення суміжних дисциплін і адаптоване з урахуванням 

поетапного оволодіння студентами-іноземцями лексикою й конструкціями 

наукового стилю мовлення. При відборі навчального матеріалу (як лекційного, 

так і для практичних та лабораторних занять) необхідно враховувати рівень 

попередньої  підготовки студентів і їхню спеціалізацію, рівень володіння 

певним обсягом наукової термінології й частотними лексико-граматичними 

конструкціями, характерними для мови математики, фізики і т. ін. При 

використанні міждисциплінарних зв'язків варто виявляти спільні лексичні 

конструкції й використовувати їх для нарощування й активування 

термінологічного запасу. Доцільна попередня робота з термінами, розбір 

визначень, робота з прикладами. Вправи, пропоновані іноземним студентам, 

повинні обов'язково містити алгоритми керування (систему завдань зі 
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зворотним зв'язком) і алгоритми функціонування (зразки предметних і мовних 

дій). 

Для формування в іноземних студентів мовної компетенції в обсязі, що 

забезпечує можливість здійснення учбово-професійної діяльності українською 

(російською) мовою, викладачу доцільно дотримуватися концентричного 

принципу в наданні матеріалу. Концентр – це відрізок навчального процесу, 

протягом якого студенти повинні оволодіти певним комплексом граматичних 

структур і лексичних одиниць, поданих (і застосовуваних) у типових ситуаціях 

спілкування. Навчальний матеріал відбирається у відповідності з наступними 

принципами навчання: усвідомленість, комунікативність, усне випередження, 

ситуативно-тематичне подання матеріалу, апроксимація іншомовної діяльності 

(тобто допущення деяких помилок у мові, що не порушує комунікацію), 

наочність, концентрація навчальних годин. Обсяг навчального матеріалу 

повинен бути суворо обмежений. Відбір матеріалу варто здійснювати за 

принципом введення самої необхідної лексики й граматичних конструкцій з 

перспективою на подальше розширення й поглиблення знань з даної теми, 

ставлячи акцент на циклічність подачі матеріалу (повторення й поглиблення 

матеріалу даної теми при вивченні нових тем курсу). Матеріал має бути 

розташований за ступенем його зростаючої складності в змістовному плані й у 

плані лексико-граматичного наповнення, з урахуванням вимог до рівня 

володіння видами мовної діяльності. Презентацію нових лексичних одиниць 

доцільно здійснювати або тлумаченням з використанням уже відомих 

синонімів, моделей, конструкцій, або перекладом на мову-посередник.  

Прищеплювання іноземним студентам уміння узагальнювати й 

систематизувати поняття є однією з головних задач, поставлених перед 

викладачем. Доцільно надавати предметний і мовний матеріал занять у вигляді 

таблиць і схем, що сприяє наочності, систематизації й, відповідно, кращому 

сприйняттю й засвоєнню. Заняття повинні мати комунікативну спрямованість, 

що пов'язане з необхідністю мотивації: іноземному студену необхідні якась 
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мета, мотив, проблема, які йому цікаві. Із цією метою студентам варто 

пропонувати різноманітні завдання, які дозволяють задіяти всі види мовної 

діяльності в навчанні й сприяють розвитку професійних навичок, що 

реалізуються на нерідній для студента мові.  

Дидактичне структурування навчального матеріалу у вигляді опорних 

сигналів, структурно-логічних схем, алгоритмів сприяє засвоєнню первинних 

понять на репродуктивному рівні й формує з кожного предмета «ядро знань».  

Необхідна переорієнтація з вербальних засобів подачі навчального 

матеріалу на візуальні засоби, тобто доцільно створювати, наприклад, 

мультимедійні лекційні курси. При цьому треба основний наголос робити на 

наочність побудов і точність текстових формулювань. 

Використання інформаційних акумулятивно-адаптаційних технологій 

(ААТ) дозволяє оптимально згорнути й сконцентрувати інформацію, а потім 

презентувати її студентам в адаптованому варіанті. Вони виконують опорну 

функцію для формування висловлювання на основі досліджуваних моделей, 

допомагають перебороти мовний бар'єр. Сприйняття лекцій також 

полегшується наочними текстами, створеними на основі ААТ за принципом 

мінімізації навчального матеріалу. 

Отже, у випадку наявності в академічній групі інтернаціонального 

контингенту студентів, для якого характерні істотні розходження у вихідному 

рівні знань, труднощі навчання нерідною мовою в нерідному соціокультурному 

середовищі та інші комунікативні проблеми, основними принципами 

організації навчально-методичної діяльності викладача є: комунікативно-

практична спрямованість навчання, функціональний підхід (наближення 

навчальної діяльності до природних умов спілкування), поетапність і 

циклічність навчання, модульність, індивідуалізація навчання, інтеграція всіх 

видів мовленевої діяльності й формування вмінь продуктивної й 

репродуктивної діяльності, індивідуальна швидкість просування, доступність, 

використання лінгвістичних та предметних узагальнень, сполучення наочності 
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й алгоритмічності, обов'язковий поетапний контроль, реалізація принципу 

єдності теорії й практики, застосування діяльнісного підходу у навчанні, 

активність використання мови навчання.  
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Встановлення ефективної взаємодії середніх і вищих освітніх установ є 

важливим етапом розвитку і вдосконалення системи безперервної освіти. 

Перехід учнів із загальноосвітньої школи у вищу для здобуття професійної 

освіти є важливим життєвим етапом. Успішна адаптація учнів на цій стадії 

визначає майбутнє молодих фахівців і, відповідно, впливає на розвиток 

суспільства вцілому. Отже, актуальною проблемою цієї стадії розвитку 

особистості є забезпечення спадкоємності і інтеграції загальної і професійної 

освіт. 

Проблема переходу «школа – ВНЗ», його раціональне полегшення 

сьогодні розглядається з різних точок зору. В розрахунок беруться методичні, 

правові, соціальні і інші орієнтири.  

Розвиток наукоємних галузей промисловості, заснованих на використанні 

новітніх інформаційних технологій, неможливий без фахівців, здатних до 

постійного самонавчання, саморозвитку і активної адаптації до швидкозмінних 

умов професійного середовища. Раніше, в умовах розподільної системи, 
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випускник міг поступово адаптуватися до них в ході практик, стажувань, в 

початковий період роботи, коли від нього не вимагалося повної віддачі. За 

конкурентних умов ринку праці такий режим сприяння, що забезпечує 

випускникові поступове придбання професійної майстерності і доведення його 

до необхідного рівня компетентності і професіоналізму, немислимий. 

Вирішення проблеми професійної адаптації майбутніх фахівців пов'язане 

сьогодні з необхідністю вирішення протиріччя між постійно зростаючою 

складністю середовища наукоємних виробництв, підвищенням вимог, що 

пред'являються до професійних компетенцій фахівців, і недостатньою 

розробленістю психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних механізмів 

процесу адаптації до професійного середовища в період навчання у ЗВО. 

Перед вітчизняною системою освіти в даний час стоять такі найважливіші 

проблеми: 

- усвідомлення ранньої професійної орієнтації, що гарантує 

довгостроковий вибір спеціальності; 

- мотивація до придбання професійних знань у обраній області, заснована 

на практичній діяльності під керівництвом викладачів і вчених ЗВО; 

- стимулювання відтворення кадрів для збереження і розвитку 

вітчизняного наукового потенціалу; 

- використання інтелектуальної праці молоді як засобу розвитку 

технологічної і наукової бази ЗВО; 

- апробація нових методик і навчальних технологій для подальшого 

розвитку сучасної освіти; 

- розвиток супроводжуючої науково-дослідної і професійної підготовки в 

середній школі, що включає широкий спектр творчої діяльності молоді: від 

факультативних занять і кружків до науково-дослідних центрів і лабораторій. 

Зміни, що відбуваються в системі шкільної освіти, її диференціація, що 

посилюється, а також перехід на багаторівневу структуру вищої освіти 
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відкривають нові можливості взаємодії середніх і вищих освітніх установ, 

сприяють вдосконаленню і розвитку системи безперервної освіти. 

Необхідною умовою успішної взаємодії середніх і вищих освітніх 

установ є повнота і, в той же час, виправданість вимог до учнів, точне 

орієнтування на потребу учнів в певних знаннях на найближчу перспективу в їх 

майбутньому навчанні у ЗВО. При подібній точці зору необхідно приділяти 

особливу увагу певним тенденціям зближення процесів навчання в області 

загальноосвітньої школи і ЗВО. З цієї тенденції виходить, що треба раніше 

орієнтувати учнів на продовження навчання у ЗВО після закінчення школи, 

«переносити на раніший термін» вивчення в школі деяких предметів. Така 

тенденція, проте, не повинна вести чисто до зовнішнього перенесення певних 

форм організації або методів навчання з однієї області в іншу. Шкільні методи 

навчання – це прерогатива школи, а вузівські – суто вузівська справа. 

Наприклад, недоцільно вузівські вимоги самостійності навчання студентів 

переносити на школу, і, навпаки, «строгу опіку» школярів використовувати при 

навчанні студентів. Якнайкращого поєднання можна досягти лише через 

плюралізм напрямів, форм і рівнів навчання з урахуванням вікових і інших 

особливостей тих, хто навчається, їх здібностей і інтересів. ВНЗ можуть 

впливати на підготовку учнів шкіл по окремих напрямах, надавати їм допомогу 

у вивченні окремих дисциплін. 

При цьому середні освітні установи повинні підстроюватися не тільки під 

потреби конкретних ЗВО і професійної професіоналізації, а і під потреби і 

здібності учнів. А сама взаємодія не повинна зводитися до областей знань, а 

орієнтуватися на сумісну розробку основних принципів спільної роботи 

освітніх установ, що забезпечує спадкоємність шкільної і вузівської освіти. 

Основу концепції взаємодії середніх і вищих освітніх установ повинні 

скласти уявлення про середню освітню установу і ЗВО як двох рівноправних 

партнерів, зусилля яких направлені на вирішення загальної проблеми освіти 

суспільства та формування його культури. 
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Взаємодія середніх і вищих освітніх установ здатна вирішити проблему 

подолання тенденції до екстенсивного шляху розвитку шкільних програм, а з 

іншого боку – сформувати систему міжрівневих (на базі середніх освітніх 

установ і ЗВО) і міжвідомчих (на базі освітніх і наукових установ різних 

міністерств і відомств) освітніх зв`язків, що забезпечує вирішення проблеми 

безперервності і спадкоємності освіти. Такий підхід вимагає глибокої 

змістовної співпраці освітніх установ, основною метою якої є не вирішення 

формальних питань підготовки випускників середніх освітніх установ до 

вступу до ВНЗ, а підготовка учнів, здатних продовжити навчання у ЗВО і 

оволодіти вибраною спеціальністю. 

Збільшені потоки інформації, посилені вимоги до рівня знань і умінь 

учнів вимагають включення в шкільну програму нових предметів навчання і 

поглиблення вивчення традиційних. Попит, що збільшився, на кваліфікованих 

фахівців на ринку праці і, як наслідок, збільшений конкурс під час вступу до 

ЗВО, вимагають раннього професійного самовизначення, освоєння в процесі 

навчання в середній освітній установі профілюючих предметів на глибшому 

рівні. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є чисельні підготовчі курси, 

курси поглибленого вивчення різних предметів навчання, репетиторські заняття 

і тому подібне. Все це веде до непомірних навантажень учнів, перешкоджає 

створенню цілісного світогляду, сприяє уривчастості і фрагментарності 

отримуваних знань, знижує інтерес до навчання. Як наслідок - різке погіршення 

здоров'я учнів, інфантильність, психологічна і соціальна непристосованість. 

Вихід бачиться у взаємодії шкільної і університетської освіти. Необхідна 

ревізія змісту предметів навчання і їх оптимального перерозподілу між школою 

і ЗВО. Повинні бути використані університетські форми навчання школярів на 

користь залучення їх до самоосвіти на більш ранній стадії навчання. 

Застосування нових освітніх технологій (розробка нових методик і нових 

навчальних технологій для подальшого розвитку сучасної освіти) дозволить 

зацікавити ширший круг потенційних студентів. 
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Сьогодні перед освітніми установами ставляться питання забезпечення 

безперервності і спадкоємності шкільної і вузівської освіти. При цьому 

вирішуються такі завдання освітньої діяльності, як розширення і поглиблення 

бази знань школярів і їх профільна освіта в конкретних областях. Все це 

обумовлює єдиний методологічний підхід до взаємодії середніх і вищих 

освітніх установ. У його основі повинні бути не підготовка учнів до вступу до 

конкретного ЗВО і тим більше конкретний факультет, а забезпечення учнів 

високим рівнем освіти в основних областях знань, що дозволить їм надалі 

продовжувати навчання відповідно до своїх здібностей і схильностей. 

В даний час зусилля педагогічних колективів повинні бути направлені на 

те, щоб розвинути творчі здібності учнів, усвідомлення ними необхідності і 

доцільності продовження навчання. 

Подальше вдосконалення взаємодії середніх і вищих освітніх установ 

повинне йти по шляху розвитку у учнів мотивації до здобування вищої освіти, 

видання підручників і навчальних посібників, що зберігають спадкоємність в 

змісті, підвищення психолого-педагогічної підготовки професорсько-

викладацького складу ЗВО по роботі зі школярами і професійної підготовки 

вчителів середніх освітніх установ. 

Моделі поглиблення знань, що розробляються педагогами шкіл і ЗВО з 

різних предметів, повинні забезпечувати вибір учнями оптимальних способів 

навчальної роботи, а не просте засвоєння готових зразків знань. При такому 

типі освіти акцент переноситься з накопичення інформації (цифр, формул, 

правил тощо) на освоєння способів їх отримання, на аналіз і планування своїх 

дій, уміння критично розглядати факти і дані, уміння вести діалог і чути 

опонента. Форми і способи організації навчання повинні сприяти підвищенню 

інтересу до навчання, розкриття і розвитку творчих здібностей, активізації 

самостійної пошукової діяльності учнів. 

В цілому взаємодія середніх і вищих освітніх установ повинна сприяти 

становленню системи персоніфікованого державного замовлення на освіту. Це 
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дозволить максимально індивідуалізувати навчання за вибраною учнем і 

замовленою суспільством освітньою траєкторією і забезпечити попит на 

фахівців на ринку праці, що формується. 

Таким чином, при організації взаємодії середніх і вищих освітніх установ 

необхідно оцінити всі переваги і недоліки шкільної освіти, визначити труднощі, 

що випробовуються студентами при переході від шкільної до університетської 

системи освіти, причини цих труднощів з тим, щоб забезпечити якісну 

підготовку майбутніх фахівців відповідно до їх здібностей і схильностей. 

Необхідно уникати при цьому зайвих невиправданих навантажень при навчанні 

і знижувати кількість тих, що допустили помилку у виборі професії. 
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У процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу студентам – 

іноземним громадянам надзвичайно важливою є наявність у них здатності до 

адекватної рефлексії власних комунікативних дій у контексті специфіки нового 

й незвичного іншокультурного середовища. Розвиненість здібності до такої 

рефлексії є запорукою успішного входження в нове соціальне середовище, 

успішного навчання й психологічного комфорту молодих людей. 
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У світовому науково-методичному дискурсі таку спроможність 

особистості окреслює поняття інтеркультурної компетентності. У 

найзагальніших рисах її характеризують як «комплексні здібності, потрібні для 

того, щоб діяти ефективно й адекватно при взаємодії з іншими, лінгвістично й 

культурно відмінними особами» [2; 458]. 

На думку М. Байрама, трьома головними складниками інтеркультурної 

компетентності є знання, вміння та здібності. У сфері знання головними є 

«знання інших та знання соціальних процесів у соціальних групах» та «знання 

самих себе та критичної культурної свідомості». У галузі вмінь найбільш 

значущі «вміння інтерпретувати й співвідносити» й «уміння відкривати нове 

і/або взаємодіяти». Інтеркультурними здібностями Байрам називає «відносність 

власної особи» та «цінність чужих» здобутків, вірувань і поведінки [1; 34].  

Як стверджують Р. Розензі співавторами у праці [6], у основі явища 

інтеркультурної компетентності лежать здатності особистості витримувати 

психологічний стрес, ефективно комунікувати, знаходити переваги або зв’язки 

між знаннями різнокультурного походження та здатність упоратися зі змінами 

у технологічному світі без меж і кордонів, куди інтегровано елементи певної 

культури [6; 32–33]. 

Один із основоположників дискурсу розглядуваного поняття Вільям 

Гуддікунст виокремлює такі основні вміння, пов’язані з реалізацією 

міжкультурної компетентності: уважність, когнітивна гнучкість, толерантність 

у ситуаціях, які можна двозначно потрактувати, поведінкова гнучкість та крос-

культурна емпатія[3].  

Розвиток інтеркультурної компетентності студентів, безперечно, є 

корисним побічним продуктом у процесі викладання гуманітарних дисциплін у 

закладі вищої освіти. Одними з найважливіших дисциплін гуманітарного 

циклу, спрямованих, у тому числі, на підвищення інтеркультурної 

компетентності студентів, є історія культури України та українська мова. Також 

високий потенціал у цьому напрямку несе викладання історії України. 
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Також важливим аспектом підвищення інтеркультурної компетентності 

іноземних студентів є врахування характеру їх медіаграмотності й специфіки 

культурної відповіді у їх ріднонаціональному середовищі на сучасні 

комунікаційні технології. Зокрема, Н. Сарновська наголошує на важливості 

врахування ролі Інтернету у формуванні словникового запасу мови навчання у 

студентів-іноземців [8]. Дослідниця розглядає залежність медіаграмотності від 

інтеркультурної компетентності студентів і, навпаки, вплив медіаграмотності 

на цю компетентність, апелюючи до методики викладання іноземним 

громадянам мови навчання. 

У мультикультурному навчальному середовищі існує певний набір 

можливих проблем, пов’язаних із взаємодією викладач – студент. Г. Хофстеде 

вважає взаємодію викладача зі студентом «архетипним людським феноменом», 

глибоко закоріненим у культуру суспільства. Науковець стверджує, що 

ситуація міжкультурного навчання може іноді породжувати проблеми для обох 

сторін такої взаємодії, зокрема, в таких аспектах, як: 

1) різниця в соціальній позиції викладача й студента; 

2) різна релевантність даного змісту навчання у двох їхніх культурах; 

3) відмінні профілі когнітивних здібностей у соціумах викладача й 

студента; 

4) відмінність реальних патернів взаємодії викладача й студента від 

очікувань один від одного [4; 303].  

Апелюючи до досвіду викладання історії української культури іноземним 

студентам-першокурсникам у Запорізькому державному медичному 

університеті, можна сказати, що найчастіше брак достатньої інтеркультурної 

компетентності студентів має вияв у третій позиції наведеного переліку – 

відмінності профілів когнітивних здібностей вихідців із різних країн. Зокрема, 

порівнюючи такий профіль у індійських та нігерійських студентів, можемо 

помітити, що перша етнічна група в освоєнні матеріалу краще сприймає 

імперативні методи викладання, засвоюючи матеріал некритично, тоді як друга 
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група тяжіє до аналітичного підходу до матеріалу навчання й до вищого рівня 

самостійності у підготовці до занять. Очевидно, витоки такої відмінності 

лежать у специфіці шкільної освіти в названих країнах. Проте, відмінність 

профілів когнітивних здібностей, звісно, не є нездоланною перешкодою на 

шляху навчання. Можливо, вона, навпаки, стимулює до пошуків. Наприклад, 

Ж. Раян пропонує розцінювати суперечності, з якими викладач стикається на 

початках своєї взаємодії з іншонаціональною аудиторією, не як «проблеми до 

вирішення», а як перевагу й нагоду до вироблення нових шляхів співпраці [7; 

631]. 

З огляду на дещо різні когнітивні механізми засвоєння матеріалу 

студентами цих груп у ситуації навчання пліч-о-пліч, у одній академічній групі, 

викладачеві варто підвищувати рівень інтеркультурної компетентності 

аудиторії. І тут постає питання пошуку оптимальних шляхів такого 

підвищення, серед яких надзвичайно важливим є засвоєння студентами знань 

про культуру взагалі (як теоретичний концепт), про культурні феномени (на 

прикладах рідних країн їхніх одногрупників), і, звісно, про культуру України – 

як традиційну, так і сучасну. 

Паралельно пізнання нових для першокурсників культурних кодів 

відбувається протягом занять з української мови (дисципліни «Українська мова 

як іноземна» й «Українська мова за професійним спрямуванням»). 

Ефективність занять з мови для підвищення інтеркультурної компетентності 

вже обговорювалася в науково-методичному дискурсі. Наприклад, Д. Ланге у 

своїй праці [5] розглядає оптимальні засоби викладання елементів чужої 

культури під час занять з іноземної мови. Лекція розглядається тут як техніка, 

яка накидає студентам роль пасивного слухача, а отже, не реалізує весь 

потенціал культурного матеріалу. Натомість методи на зразок 

«culturecapsules/clusters», «culturalincidents»,«assimilators», «culturalminidramas», 

на думку автора статті, є більш продуктивними. Попри те, що праця Д. Ланге 

стосується викладання саме мов цільової культури, зазначимо, що в системі 



307 

 

будь-якої дисципліни гуманітарного циклу також є надзвичайно ефективними 

запропоновані дослідником завдання, спрямовані на заохочення студентів до 

самостійного спостереження за культурними феноменами, аналіз мистецьких 

артефактів, ознайомлення з культурними текстами країни. 

Надзвичайно продуктивними при вивченні іншонаціональної культури є 

завдання, спрямовані на порівняння культурних феноменів рідної країни та 

країни актуального проживання. При цьому має значення врахування 

історичного контексту постання культурних явищ, з’ясування витоків певних 

звичаїв і традицій. Наприклад, поряд із вивченням української культури різних 

епох варто приділити увагу етикетним традиціям сучасної України, історії їх 

формування, а також зіставити їх із аналогічними традиціями рідних країн 

студентів.   

У структурі викладання історії української культури (в межах 

комбінованої дисципліни «Історія України та української культури») в 

Запорізькому державному медичному університеті активно використовуються 

завдання, засновані на порівнянні культурних феноменів різних країн, а також 

пропонуються способи «польових студій» у цій галузі: відвідини студентами 

святкових інсценізацій, як-от, свята Івана Купала на о. Хортиця, Музею 

запорізького козацтва, фольклорних концертів тощо.  

У процесі міжгрупової комунікації під час таких заходів обговорюються й 

зіставляються унікальні риси української культури. Таке обговорення полегшує 

розуміння студентами чужої культури, підвищує взаємну толерантність у 

дражливих питаннях, наприклад, пов’язаних із віросповіданням або етнічно 

зумовленими стереотипами й заборонами.  

Продуктивним методом підвищення інтеркультурної комунікації є 

перегляд, пояснення викладачем символічних значень і подальше обговорення 

відеозаписів традиційних ритуалів, зокрема, фрагментів ритуалу традиційного 

українського весілля або колядування й щедрування. Студентам попередньо 

дається завдання навести приклади (якщо можна, підготувати аналогічні 
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відеозаписи) цих ритуалів у їхніх національних культурах. При зіставленні 

символічних значень порівнюваних дійств робляться висновки про глибинну 

тотожність значення більшості ритуалів у різних культурах (наприклад, 

ілюструється теза про те, що весілля – типовий обряд переходу, символічне 

значення елементів якого в багатьох культурних традиціях збігається). У 

результаті досягається певне «наближення» студентів-іноземців до культур 

одне одного і, головне, до української культури. Також таке глибинне 

потрактування культурних феноменів сприяє підвищенню цікавості аудиторії 

до подальшого заглиблення у вивчення традицій, ритуалів, мистецтва України 

тощо. 

Отже, інтеркультурна компетентність студентів – іноземних громадян є 

важливою складовою особистості, виступаючи водночас запорукою їх успішної 

інтеграції в українське суспільство (а отже, й підвищення психологічного 

комфорту) і умовою успішного засвоєння навчальних дисциплін. Одна з 

найпоширеніших проблем, пов’язаних із функціонуванням інтеркультурної 

компетентності – відмінність у профілях когнітивних здібностей у соціумах 

викладача й студента, яка може спричинити взаємне нерозуміння, а отже, й 

зниження ефективності викладання. Навчальні дисципліни гуманітарного 

циклу, зокрема, історія української культури й українська мова, мають високий 

потенціал у процесі цілеспрямованого підвищення інтеркультурної 

компетентності студентів-першокурсників у процесі навчання. 
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Oral fluency in a medical language classroom depends on the frequency of 

language practice. 

Scientists state that “at the initial stages of ESP, needs analysis consisted in 

assessing the communicative needs of the learners and the techniques of achieving 

specific teaching objectives. Nowadays, the needs analysis aims at collecting 

information about the learners and at defining the target situation and environment of 

studying ESP” [3; 54-55]. 

During the years of practice the most commonly used genre is “a medical 

specialist-patient” interaction. Following V. Bhatia, we consider a genre as a 

“…situated linguistic behavior in institutionalized academic or professional 

settings…” [1; 629]. J. Harmer defines a genre as “a type of written organization and 

layout (such as an advertisement, a letter, a poem, a magazine article, etc.) which will 

be instantly recognized for what it is by members of a discourse community – that is 

any group of people who share the same language customs and norms” [2; 310]. The 

scientist is sure that textual success often depends on the familiarity of text 

organization for readers of the discourse community, however small or large that 

community might be and students should be aware of the genre norms [2; 32]. 

Especially this concerns the genre of “a medical specialist-patient interaction”. 

The task of a teacher is to instruct the students to use the necessary sets of vocabulary 
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and grammar structures, to master coping with enormous amount of words and their 

usage in the appropriate situations of the domain of medicine. 

We propose some activities for mastering fluency skills of oral communication: 

Task 1. Working on the topic “Profile of a Student – Dentist” it’s advisable to put 

such sentence heads in the box: - I want to be a pediatrician because… - I’m good 

at… - One day, I hope to… - Next year … - I’ve worked… - I really don’t like…- I 

would like to work… -. 

Task  2. Read this profile of a student-dentist. Do you have anything in 

common with it? 

Djotica is studying for a diploma in dentistry at Winster College. She wants to 

be a dentist because she likes medicine and she’s interested in natural sciences but 

she really doesn’t like doing paperwork. She would like to work in a children’s clinic 

because she really enjoys working with children. She has worked on a children’s 

ward for a month during her medical practice. One day, she hopes to work in a 

children’s clinic in her native country which she saw on television. She’s good at 

talking with people and making them feel comfortable and she’s very organized. In 

her free time she plays the guitar and goes out dancing most weekends. 

Task 3. Imagine that you are Djotica. Speak about yourself using the 

information presented above. 

This activity is not only aimed at mastering oral skills of communication but 

encourages grammar revision and refreshing. 

Task  4. List the names of some medical specialties from the highest grade (1) 

to the lowest (7) (In your personal opinion). Explain your choice. 

Task 5. Project. Go online and try to find the answers to the questions: 

¶ - What’s the starting salary for a qualified doctor in Ukraine? 

¶ - How much annual leave does a doctor get? 

¶ - How many hours a week does a doctor work? 

¶ What English language and medical exams do you need to pass to work 

in Europe? 
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¶ - What grades can a dentist have? 

Task  6. Search the word expression “dental skills in treating children” at the 

bookstore www.amazon.co.uk. What’s the first book that comes up? Are you 

acquainted with it? 

Task  7. Find a site that advertises dentistry  specialties. Find a job that would 

interest you in the future and find these details if possible: 

location – duties – salary and benefits – how to apply – closing date for 

application. 

Task  8. “Self-checklist”. Assess your progress in this unit which is devoted to 

a dentist’s work. Tick the statements which are true: 

1. I can talk about my future plans, ambitions, duties and regular activities 

as a pediatrician. 

2. I can understand an article about the professional work and skills of a 

pediatrician. 

3. I can speak about my training, medical practice and refreshment courses. 

Task  9. Work with a partner. Look at these pieces of equipment. Do you know, 

or can you guess, what they are for? (The list of the instruments is given). 

Task  10. Read the article about dentist’s work quickly. Tick the symptoms of 

the diseases which have been mentioned in the article. 

Task  11. Listen to the patient describing their problems, and decide which one 

is speaking, evaluate the severity of their condition and decide the order, in which the 

patients should be seen by the doctor. 

Task 12. Read the text about the dentist A. and discuss the questions: 

1. What qualities does this doctor need in his job? 

2. What are his main responsibilities? 

3. Are there any disadvantages of this work? 

4. What are the advantages? 

Task 13. Listen to the doctor getting personal details from a patient at a 

hospital. As you listen, complete the form of a Patient Record (surname, first name, 

http://www.amazon.co.uk/
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gender, DOB, place of birth, occupation, marital status, contact number, smoking and 

alcohol intake (if there is any), reason for admission, family history (mental illness, 

diabetes, tuberculosis, HIV/AIDS). 

Listen again and reconstruct the questions the doctor asks. 

Task  14. Work in pairs. You are going to play the role of a patient admitted to 

hospital. Invent the following details: allergies, occupation, family history, date and 

place of birth, smoking and alcohol intake, marital status, reason for admission, and 

medical history. 

Now change roles. Student A is a dentist. He asks the student B, the patient, 

questions to complete the patient record. 

Task 15. Read the summary of this text. Find three mistakes in it. 

Task 16. Speak about the patient using the information from a patient record. 

Summing up, we should state that stated above activities will be effective in a 

language classroom while working on different topics of various linguistic medical 

syllabi. 
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У сучасній методиці викладання російської мови як іноземної велика 

увага приділяється визначенню ролі тексту в процесі формування професійно-

орієнтованої комунікативної компетенції іноземних студентів-нефілологів. 

Відбір наукових текстів для навчання російської мови іноземних студентів 
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економічних спеціальностей і організація такого навчання вимагають 

послідовності і системності і залишаються методичною проблемою, що 

обумовлює актуальність даного дослідження. 

Мета статті – проаналізувати особливості наукового тексту економічної 

тематики як основної одиниці навчання російської мови іноземних студентів і 

показати специфіку його смислового змісту. 

У науково-методичній літературі з навчання нерідної мови існують 

дослідження, присвячені аналізу наукового тексту і його особливостям [2], [3], 

[4], [5], [6], [7], [8].  На думку О.Д.  Митрофанової, текст – це специфічна форма 

практичної діяльності людей, і при створенні тексту ця практична діяльність 

(тобто екстралінгвістичні фактори) є вихідною.  Саме вона визначає набір 

лінгвістичних засобів, які відповідають певній конкретній мовленнєвій 

діяльності в певній сфері спілкування.  «Відносна стабільність складу і 

організації мовних засобів, що визначається внутрішнім логічним змістом, 

призводить до досить жорсткої організації тексту, що підтримується порівняно 

обмеженим складом смислових категорій і мовних одиниць» [5;113]. 

К.І. Мотина вважає визначення поняття найбільш характерним для 

наукового стилю мовлення способом викладу, тому що за допомогою 

визначення передаються уявлення про класи об'єктів за допомогою 

повідомлення їх найбільш характерних ознак [6;65].  В якості основної 

навчальної одиниці для іноземних студентів-нефілологів економічних 

спеціальностей обирається текст, який є синтаксичним цілим та  

характеризується єдністю теми і функціонально-семантичною єдністю, що 

належить до одного з властивих мові науки типів мовленнєвого викладу.  Типи 

мовленнєвого викладу володіють інтенціональною семантикою, яка характерна 

для навчально-професійної сфери спілкування, і пов'язані з властивими даній 

сфері комунікації мовленнєвими ситуаціями [8;833]. 

Якщо говорити про текст як про самостійну в смисловому плані 

одиницю, то формальні лінгвістичні ознаки не можуть бути визначальними.  
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Необхідно йти від смислового аналізу тексту, і на основі виокремлення 

смислових зв'язків здійснювати перехід до аналізу формальних засобів 

вираження цих зв'язків. Провідними ознаками тексту стають «не граматичні 

показники зв'язності, а такі його властивості, як цілісність, завершеність, які 

мають смисловий, змістовний характер, що і визначає їх як психологічні, 

мовленнєві, комунікативні явища» [7;18]. Таким чином, текст не має 

відноситися до власне мовної системи, він представляє мовленнєве явище, а 

обсяг тексту як одиничного прояву мовлення  залежить від цілей спілкування, 

що визначаються екстралінгвістичними факторами. 

Слід мати на увазі, що одним із найбільш важливих принципів відбору 

навчального матеріалу з позицій системно-комплексного підходу є принцип 

одночасного врахування смислового змісту мовлення і сукупності 

лінгвістичних засобів, необхідних для адекватного вираження смислового 

змісту. 

Ідея мінімізації навчального тексту в залежності від типу монологічного 

висловлювання і його комунікативної спрямованості (міркування, доказ, 

розповідь, опис і ін.) представляється, на наш погляд, досить ефективною для 

розвитку вмінь наукової мови на просунутому етапі, тому що дозволяє 

перетворити текстову одиницю в  основу для складання вправ, спрямованих на 

розвиток  навичок  з'єднання окремих висловлювань у зв'язний текст і побудови 

тексту за певною структурно-смислової схемою з урахуванням логічного 

розвитку висловлюваної думки.  Крім того, для успішного здійснення 

мовленнєвої діяльності учням необхідні навички аналізу семантичної, 

комунікативної і структурної цілісності тексту [3;78]. 

Оскільки в науковому тексті окремі смислові частини відображають 

логічний рух думки автора від однієї мікротеми (проблеми) до іншої, у   процесі 

аналізу семантичної цілісності тексту необхідно виявляти найбільш частотні 

випадки влаштування окремих смислових частин (виділення в них основної, 

додаткової та надлишкової інформації) [2;110]. 
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Специфіка змісту є однією з основних характеристик тексту, тому 

доцільно виділяти в науковому тексті обов'язкові і факультативні смислові 

елементи.  Під час аналізу текстів економічної тематики нами було 

встановлено, що найбільш частотними є тексти-описи процесу, які включають 

такі смислові елементи: 

1) характеристика процесу, 2) природа процесу, 3) опис процесу, 4) умови 

протікання процесу, 5) значення процесу, 6)  результат процесу.  Обов'язковими 

елементами є такі: характеристика процесу, умови протікання процесу, 

результат процесу, тому що вони зустрічаються в 90% текстів.  Інші елементи 

вважаються факультативними.  Наприклад, у тексті «Інфляція» [1;14-16] можна 

виділити такі обов'язкові елементи смислової структури: 

 - «характеристика процесу» – Інфляція характеризується знеціненням 

грошей, зниженням їх купівельної спроможності; 

 - «умови протікання процесу»  – Умовою інфляції є невідповідність 

грошового попиту і товарної маси – попит на товари і послуги перевищує 

розміри товарообігу, що створює умови для того, щоб виробники і 

постачальники піднімали ціни незалежно від рівня витрат; 

- «результат процесу» – В результаті інфляції відбувається знецінення 

грошових доходів і заощаджень, перерозподіл доходів і багатства, 

матеріалізація грошових коштів, а також падіння інтересу до довгострокових 

цілей і прихована конфіскація грошових коштів, падіння реального відсотку. 

Виявлені елементи тексту мають не тільки свій зміст, але й стабільну 

структуру, оскільки зміст тексту і його структура взаємопов'язані, 

взаємообумовлені: смислова сторона обумовлює структуру тексту, а структура 

відображає смислову сторону, тому методисти говорять про структурно-

смислову організацію тексту [4]. Кожен смисловий елемент (смислова частина, 

тема, головна думка, підтема) є одночасно і структурною одиницею тексту. 

У науковому тексті виділяються найбільш частотні синтаксичні 

конструкції кожного обов'язкового смислового елемента і набір лексико-



316 

 

граматичних засобів, який повторюється з тексту в текст й характеризує 

типовий смисловий елемент. Наприклад, смисловий елемент тексту 

«характеристика процесу» виражається такою лексико-граматичною 

конструкцією,  як  що характеризується чим.  Все розмаїття  конструкцій, що 

вживаються в смисловому елементі тексту «умови протікання процесу», може 

бути зведене до наступного:  що обумовлено чим, що є умовою чого, а 

смисловий елемент «результат процесу» виражається конструкціями: в 

результаті чого відбувається що, що випливає з чого. 

Аналізуючи цілісність тексту, слід враховувати також і те, що, з одного 

боку, кожен тип тексту будується по певній моделі, що включає назву, вступ, 

основну частину, висновок;  з іншого боку, структурна цілісність тексту 

забезпечується наявністю в ньому особливих засобів міжфразового зв'язку. 

Тому формування навичок використання таких засобів має відбуватися через 

увесь процес навчання. У зв'язку з цим необхідно: 

1) відібрати скріпи-лексеми (спочатку, потім ...) і скріпи - зв'язкові 

пропозиції (необхідно зазначити, слід підкреслити ...); 

2) відмежувати ті скріпи, які можуть вживатися: 

а) тільки в письмовій формі (вище, нижче ...); 

б) тільки в усному мовленні (спочатку, перейду до наступного пункту ...); 

в) і в письмовій, і в усній формах (отже, що ж таке ...?); 

3) розділити скріпи в залежності від їх значення і функцій в тексті, 

наприклад, що вводять основну, важливу інформацію (підкреслимо, необхідно 

відзначити, що ...); вводять додаткову або яка ілюструє інформацію (можна 

додати також, що ..., наприклад, ...), надлишкову інформацію (іншими словами, 

інакше кажучи і ін.); 

4) виділити скріпи, які вказують на попередню і наступну інформацію 

(вище зазначалося, пізніше я зупинюся на цьому докладніше і ін.) [3]. 

При аналізі структурно-смислової організації тексту слід виділяти 

формально-семантичну структуру, яка може включати заключну частину, де 
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підводяться підсумки, робляться висновки; виокремлювати засоби 

міжфразового зв'язку (отже, отже, таким чином і ін.), висновки і узагальнення, 

підведення підсумків, логічний висновок, який є результатом процесу 

міркування і часто містить авторську оцінку. 
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Для успішної реалізації особистісного потенціалу кожного студента у 

навчально-виховному процесі мають бути створені умови для формування 

таких якостей особистості, як мобільність, уміння інтегруватись у динамічне 

суспільство, критичність мислення, уміння генерувати нові ідеї, здатність 

приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність, комунікативні 

уміння, уміння працювати в команді, уміння моделювати навчальні та виховні 

ситуації тощо. Вирішенню таких завдань сприяє застосування інтерактивних 

технологій навчання. Теоретичні аспекти, пов’язані з визначенням сутності 
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інтерактивних методів, їх класифікації, визначенням найбільш поширених і 

придатних їх видів для розв’язання навчальних завдань набули висвітлення в 

працях О. Коротаєва, Г. Мітіна, Г. Шевченко, М. Скрипник, Л. Пироженко, О. 

Пометун та ін. учених, які обґрунтовують доцільність застосування 

інтерактивних методів для підвищення ефективності процесу навчання. 

Метою розвідки є  з’ясування ефективності використання методу 

рольової гри у роботі викладача української мови з іноземними студентами. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну 

спроможність. Особливість інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес здійснюється за умови постійної, активної взаємодії усіх 

його членів. Аналізуючи свої дії та дії партнерів, учасники навчального процесу 

змінюють свою модель поведінки, більш усвідомлено засвоюють знання та 

вміння. 

Інтерактивні технології навчання О. Пометун, Л. Пироженко поділили на 

чотири групи: парне навчання (робота студента з викладачем чи однолітком), 

фронтальне навчання, навчання у грі, навчання у дискусії [2; 46]. На сьогодні у 

вищій школі переважно використовують такі інтерактивні методи, як: тренінги, 

ситуаційні задачі, майстер-класи, прес-конференції, кейс-методи, ігрове 

навчання, круглі столи, мультимедійні лекції та практичні заняття. 

Як інтерактивна технологія, у навчанні студентів застосовується гра. За 

методикою проведення ігри поділяються на ігри-змагання, сюжетні, рольові, 

ділові, імітаційні та ігри-драматизацїї [1; 142]. У методиці навчання іноземних 

мов традиційним є поділ ігор на мовні (фонетичні, орфографічні, лексичні, 

граматичні тощо) та мовленнєві (за іншою термінологією, комунікативні). 

Цілісну комунікативну гру (продуману систему ситуативних і рольових 

ігор) варто застосовувати в навчанні української мови як іноземної зі 

студентами початкового етапу, які повинні оволодіти нормами комунікативної 
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поведінки в типових ситуаціях спілкування: в університеті, транспорті, 

магазинах, закладах харчування, аптеці, у лікаря, у місцях відпочинку тощо. У 

такому випадку персонажами цілісної гри виступають самі іноземні студенти (у 

ролі покупця, клієнта, пацієнта та інших можливих учасників уявної 

комунікативної взаємодії – продавця, офіціанта, лікаря тощо). Коли студент 

грає самого себе, відбувається його стимуляція до активного спілкування. 

Реальні ситуації, які виникають у житті студентів, формують суб’єктивну 

мотивацію – у них з’являється впевненість у своїх силах і можливостях. На 

цьому етапі формування комунікативних умінь та навичок, безперечно, 

методично доцільним буде постійне чергування ролей, а не закріплення їх за 

одним студентом, оскільки для засвоєння іноземцями різних моделей 

мовленнєвої поведінки необхідним є оволодіння способами вербалізації 

типових комунікативних ситуацій, які представлені в мовленні різних 

персонажів цілісної комунікативної гри [3]. 

Особливий інтерес у студентів викликає рольова гра «Лікар-пацієнт», 

якій властиві риси не тільки навчальної, але й професійної діяльності. У цій грі 

використовуються комунікативні ситуації для вирішення конкретних питань, 

які виникають під час практичної роботи медичного працівника. З метою 

максимального наближення до реальних умов майбутньої професійної 

діяльності у цій рольовій грі передбачені ситуації, з якими вони можуть 

зіткнутися у своїй майбутній роботі, як-от: оформлення медичної карти, 

прийом пацієнтів (виявлення загальних і специфічних скарг пацієнтів, 

призначення лікування тощо). 

Для студентів старших курсів цікавою та корисною є рольова гра 

«Наукова конференція», яку можна розглядати як «репетицію» до справжньої 

наукової конференції, під час якої студенти виступають з доповідями 

українською мовою, відповідають на запитання «учасників» конференції, 

відстоюють свою точку зору, наводять аргументи на користь або проти тієї чи 

іншої гіпотези, а також обмінюються інформацією про останні досягнення у 
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сфері професійної діяльності. Важливим моментом під час підготовки до такої 

рольової гри є підбір тематики та розподіл ролей. Викладач повинен 

розподіляти ролі, враховуючи не лише лінгвістичні здібності, але й 

індивідуально-психологічні особливості кожного студента таким чином, щоб 

студент почувався природньо у своїй ролі, був зацікавлений у ній і мав 

можливість продемонструвати свої творчі здібності повною мірою. Практика 

показує, що використання рольових ігор у навчальному процесі значно 

підвищує мотивацію іноземних студентів. 

Таким чином, застосування в навчальному процесі методу рольової гри 

дасть змогу студентам-іноземцям розширити, активізувати й закріпити 

словниковий запас фахових лексем, що водночас інтенсифікує навчальний 

процес, наблизить його до умов реальної професійної діяльності, підвищить 

ефективність формування культури фахового мовлення медика. 
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ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2001. – 256 с. 
2. Пометун І. О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / І. О. 
Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с. 
3. Швець Г.Д. Ігрові технології у навчанні української мови як іноземної [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  
//file:///C:/Users/mycomp/Downloads/Nvpupupp_2016_5_20%20(1).pdf 
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До Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця, останнім часом, приїздять на навчання громадяни Туркменистану, 

Туреччини, Узбекистану, Марокко, Сирії, Конго, Малі, Китаю, В'єтнаму, 

Азербайджану, Грузії та ін. У названому вище університеті вони прагнуть 

здобути спеціальності менеджерів, логістів, бізнес-адміністраторів, бухгалтерів, 

аудиторів, фахівців з фінансів, консалтингу, копірайтингу, міжнародного 
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бізнесу,  маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, обліку та 

оподаткування,  банківської справи та страхування, соціального забезпечення, 

публічного управління та адміністрування, мультимедіа, програмування, ІT, 

економічної кібернетики, статистики та ін. 

Викладання «Соціальної та економічної історії України» іноземним 

студентам денного відділення всіх факультетів відбувається на І навчальному 

курсі. Труднощі у вивченні «Соціальної та економічної історії України»  у 

іноземних студентів відбувається, найчастіше, через низький рівень знання 

мови. Студент, який мало розуміє може опрацювати тільки теоретичні питання 

репродуктивного рівня. І завданням викладача є надання практичної допомоги 

іноземному студентові оволодіти необхідними знаннями. 

Вивчення гуманітарних дисциплін іноземними студентами є справою геть 

непростою. Характерними проблемами, з якими стикається сучасний викладач 

вищої школи у викладанні «Соціальної та економічної історії України» є такі як 

відсутність необхідного мінімального лексичного запасу мови предмету у 

іноземних студентів, загальний низький рівень шкільної підготовки 

першокурсників (у переважній своїй більшості), необхідної навчально-

методичної бази у повному обсязі, дуже часто до цього також додаються слабкі 

природні здібності до вивчення студентом іноземних мов та повна відсутність 

особистої внутрішньої мотивації. Вчити будь-яку іноземну мову не просто за 

дуже обмежений період часу. А за наявності перелічених вище факторів 

викладачеві вищої школи з іноземними студентами працювати стає дуже 

складно. 

Як на мене, оволодіти іноземним студентам основами наукових знань за 

таких умов допоможуть засоби наочного вивчення – навчальні презентації з 

зображенням якихось важливих історичних фактів, подій, явищ (картини 

відомих художників, фотозображення відомих політичних лідерів, фрагменти 

науково-популярних фільмів чи відеоролики) з коротким підписом на російській 

мові та з підписом на їх рідній мові (англійській, французькій, арабській, 
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в’єтнамській  та ін.). Звичайно, підготувати такі презентації, враховуючи названі 

вище умови складно, і потрібно заручатися компетентною допомогою знавців 

чи фахових викладачів англійської, французької, арабської, в’єтнамської та ін.). 

Тільки побачена яскрава картина з влучним підписом зможе реально допомогти 

іноземним студентам швидше засвоїти російськомовну історичну та економічну  

термінологію та допоможе створити загальну картину соціально-економічного 

розвитку на Україні в історичній ретроспективі. 

Особливе значення на початковому етапі вивчення гуманітарних 

дисциплін має активне використанням аудіовізуальних засобів на практичних 

заняттях, що сприяє ефективному розвитку навичок слухання та говоріння у 

іноземних студентів [1, С.43]. Як наочні приклади навчального матеріалу 

найдоцільніше використовувати російськомовні науково-популярні фільми, 

демонстрація яких є одним з найефективніших засобів у процесі освоєння 

основ наукового мовлення будь-якої гуманітарної навчальної складової, не 

тільки історичної, а й філологічної. У методичному плані, перегляд науково-

популярного фільму на практичному занятті з наступним багаторівневим 

опитуванням слухачів (на репродуктивному, середньому, творчому рівні). Також 

є сенс у застосуванні викладачем на практичному занятті багаторазові 

проговорювання іноземними студентами ключових історичних понять, 

історико-економічних термінів, прізвищ відомих політиків та інших видатних 

діячів (бажано з використанням їх фотозображень).  самостійним усним, а 

пізніше письмовим викладом побаченого та почутого іноземними студентами 

сприяє розвитку  їх креативності.  

Звичайно ж, важливим завданням для викладача на цей період є 

вироблення у іноземних студентів позитивної мотивації до навчальної 

діяльності взагалі, і до своєї навчальної дисципліни зокрема. Слід коректно 

змусити іноземного студента-першокурсника грамотно організувати свою 

діяльність, хоча би двічі на день продивлятися завантажені навчальні 

презентації з необхідними підписами, прослуховувати підготовлені викладачем 
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аудіо матеріали. А регулярний грамотний контроль з боку викладача допоможе 

іноземним студентам швидше закріпити історико-гуманітарний глосарій з 

соціальної та економічної історії України, вірно намагатися застосовувати 

здобуті знання на практиці. 

Надзвичайно важливим елементом успішності навчання є наявність 

комплексного методичного забезпечення навчально-методичного комплексу 

навчальної дисципліни, котрий містить курс лекцій, адаптованих  текстів та 

тестів для самоконтролю та самооцінювання.  Крім адаптованих посібників 

студенти мають читати та засвоювати  матеріал підручників, написаних для 

наших вітчизняних студентів. Зрозуміло, що на початковому етапі засвоєння 

буде багато проблем та складнощів у засвоєнні. До об’єктивних проблем 

можуть додатися і неприємні психологічні у іноземних студентів. Адже кожен 

може втратити інтерес до того, що дається з труднощами та потребує неабияких 

зусиль. До мотивованих студентів вищесказане не відноситься зовсім. Для них 

вказаний прийом є досить ефективним. Щоправда, його мінусом є дещо 

тривалий період (хотілося б звичайно, швидше побачити блискучі результати 

своєї праці), зате він з часом повністю себе виправдовує. 

Іноземні студенти надзвичайно тонко відносяться до успіхів та невдач 

своїх одногрупників. При перевірці самостійних робіт доведеться дуже 

ретельно перевіряти правильність історичних фактів, правильності 

хронологічних подій, історичних осіб і т.д. Як показує багаторічний досвід 

роботи, іноземні студенти обов’язково  будуть задавати масу питань та вимагати 

мотивованих причин зниження оцінки замість очікуваної найвищої. 

Переважна більшість іноземних студентів має велике бажання отримати 

відмінну оцінки, хоч об’єктивно цього не заслуговує. Для викладача вищої 

школи це дійсно ціле мистецтво – довести студентові абсолютну адекватність 

виставлених балів, не образивши тих, хто приклав масу зусиль, а в результаті 

отримав індивідуальне завдання, яке опрацював не на 100%. 
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При вивченні теми 1 “Господарство та суспільство на українських землях 

у додержавний період”  можна порівняти хронологічно за історичними 

періодами знаряддя праці, природно-кліматичні умови існування, технічні 

новинки, щоденні та нові види занять давніх людей, що жили здавна на 

території сучасних українських земель з тією країною, звідки приїхали ці 

студенти. 

Під час опрацювання навчальної програми з дисципліни соціальна та 

економічна та соціальна історія України, при вивченні теми 12 “Економіка та 

суспільство незалежної України” іноземним студентам можна дати завдання 

порівняти динамікуспадання (чи зростання) валового внутрішнього продукту з 

іншими країнами (в тому числі з тими, звідки до нас ці студенти приїхали), 

споживання на душу населення і т.і. Також порівняти можна кількість 

населення, обсяг орних сільськогосподарських земель, лісових угідь, водних 

ресурсів, мінеральних ресурсів. При аналізі сучасної демлграфічної ситуаціїна 

Україні, варто порівняти загальну кількість населення, статевий, віковий, 

релігійний склад населення України, внутрішні та зовнішні міграції з ін. 

країнами світу. Це трішечки підбадьорить іноземних студентів, змусить їх дещо 

по-іншому сприймати свою батьківщину, заслуги їх політитків та місцевих 

чиновників, по-іншому дивитися на хід їх рідної історії. 

Спілкуватися з іноземними студентами слід і на перервах, і не зовсім по 

темі занять. Адже без знань та постійного вдосконалення нашої  розмовної 

мови, не може у іноземного студента виникнути бажання вивчати та 

удосконалювати  наукову історико-економічну термінологію. Доброзичливе 

ставлення  до студента, бажання зрозуміти  їх маленькі та великі проблем 

неодмінно стануть «плюсом»  у ставленні іноземного студента до наших 

викладачів, незалежно від фаху їх викладання. Нікуди не подінешся, цей 

контингент студентів потребує посиленої уваги до себе. 

Крім аудиторної роботи, на першому курсі доцільно та досить ефективно 

проводити для іноземних студентів і позааудиторну роботу (зокрема, екскурсії 
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по Харкову). Навчальні екскурсії до Харківського художнього музею та 

Харківського історичного музею зможуть іноземних студентів-першокурсників 

навчити набагато більше, ніж навчальні презентації чи фотозображення. 

Спочатку є сенс почитати про вищеназвані музеї Харкова матеріали у мережі 

інтернет, а згодом організувати походи у ці видатні місця нашого рідного міста. 

Подібна наочність навчить їх набагато більше, швидше збагатить їх 

словниковий запас, дасть чіткішу уяву тих історичних подій. Перед походом на 

екскурсію викладачеві слід дати студентам необхідний лексико-граматичний 

матеріал, який має бути активізовано в поза аудиторний час (фото видатних та 

пам’ятних місць, пам’ятників, з необхідними підписами). Доведено, що деякі 

китайські та в’єтнамські студентки саме під час таких занять дають вражаюче 

гарні результати неформального спілкування. Також і позааудиторна робота 

позитивно впливає та розвиває комунікативні компетентності іноземних 

студентів, активізує розумові здібності молоді. 

Також іноземним студентам буде цікаво відвідати виховні заходи, котрі 

проводяться Молодіжним центром університету. Так вони швидше і краще 

адаптуються до нових умов, засвоюють нову як розмовну, так і наукову лексику. 

Це надзвичайно прискорює їх адаптацію до студентського середовища, до 

вимог вищої школи. На подібних заходах вони бачать і чують виступи кращих 

іноземних студентів, і таким чином у них швидше з'являється  мотивація до 

вивчення нової їм мови та історії, відчуття гордості за своїх співвітчизників. 

Література: 
1. Бердичевский А.П.  Особенности преподавания РКИ в современной Европе // Очерки по 
теории и практике преподавания русского языка как иностранного: сб. ст. и учебных 
материалов.- М., 2003. – С.40-66. 
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Особливості викладання історії України англійською мовою іноземним 
студентам спеціальності «Річковий та морський транспорт» 

Шипотілова О.П., Кожанов А.В. 
Одеський національний морський університет, 

Національний університет «Одеська морська академія» 
м. Одеса, Україна 

e-mail: lenakomail@ukr.net; ankozh@ukr.net 
 

Серед основних проблем, з якими стикаються іноземні студенти, 

найважливішим є мовний бар’єр. Для належного засвоєння матеріалу 

іноземцям часто доводиться вивчати не одну, а навіть дві слов’янські мови – 

українську та російську. Не можна забувати і про те, що складна і об’ємна 

історична термінологія є, по суті, ще однією іноземною мовою. 

Враховуючи наведені аргументи, альтернативним методом є проведення 

навчання іноземною мовою. Оптимальним вибором на сьогодні залишається 

англійська мова: 

 – переважна більшість іноземних студентів у тій чи іншій мірі вже 

володіє цією мовою, що принаймні на один рік скорочує тривалість навчання; 

 – англійська мова підвищує „конвертованість освіти”, відкриваю чи для 

заможніших студентів можливість стажування чи спеціалізації у країнах 

Західної Європи, Канаді, США; 

 – переважна більшість інформаційних ресурсів Internet та інших 

пошуково-бібліотечних баз даних англомовні; 

 – робочою мовою переважної більшості міжнародних конгресів за 

лишається англійська; 

 – викладання іноземною мовою відкриває нові економічні резерви для 

вітчизняних вузів і збільшує їх конкурентноздатність на міжнародних ринках 

вищої освіти [1, c. 63]. 

Коли в одеських вишах було вирішено запровадити для фахівців 

морегосподарського комплексу програму навчання англійською мовою, відразу 

виник ряд невирішних проблем, як наприклад, з дисципліною «Історія 

України». 
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По-перше, це підготовка достатньої кількості англомовнихфахівців з 

предмету. Ця проблема достатньо легко долається за рахунок внутрішніх 

ресурсів вузу і з часом забезпечує доситьсерйозні переваги (активація 

міжнародного співробітництва, обміну,участі у грантових проектах, збільшення 

відсотка викладачів, якіактивно користуються англомовними інформаційними 

ресурсами). 

По-друге, це підготовка англомовних навчальних матеріалів і 

документації. За наявності англомовних фахівців, це питання вирішується в 

достатньо короткий термін. 

По-третє, це інформаційно-рекламна робота для належної по 

інформованості потенційних закордонних абітурієнтів про можливості такої 

форми навчання [1, c. 64]. 

Що ж зроблено викладачами одеських вишів у контексті викладання 

історії України англійською мовою для спеціальності «Річковий та морський 

транспорт»? Одеські морські виши є початківцями в такому досвіді. Науково-

педагогічними працівниками розроблено робочу навчальну програму з курсу, 

конспект лекцій англійською мовою, презентаційні матеріали, плани 

семінарських занять і білети до курсу. Всі матеріали адаптовано для студентів 

судномеханіків і судноводіїв. 

Колективом Одеського національного морського університету 

підготовлено навчальний посібник англійською мовою з історії української 

культури [4, с. 1-3]. Проте до цього часу немає достатньої кількості серйозних 

досліджень, які б дозволили зробити об’єктивну оцінку існуючих методів 

викладання курсу іноземним студентам, їх навчання, оцінювання тощо. 

У контексті потреб системи виховання іноземних студентів і 

особливостей національної ментальності викладачами ОНМУ, НУ «ОМА» був 

осмислений теоретичний і практичний доробок зарубіжних педагогів. 

Головними принципами цієї системи слід вважати національний менталітет, 

національну психологію, національне виховання, національну ідеологію і т. ін.  
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Цілісна система виховання іноземних студентів у вищих навчальних 

закладах ґрунтується на фундаментальних принципах: культуровідповідність, 

гуманізм, демократизм. У процесі навчання та виховання викладачі з повагою 

ставляться до студентів-представників різних народів, етносів, підтримують 

взаємозв’язок національної духовності, культури з усім пізнавальним апаратом 

студентів. Реалізація принципу культуровідповідності передбачає розкриття 

змісту історичної науки у народознавчому аспекті. 

Україна є багатонаціональною державою, в ній живе понад 100 

народностей. Ми мусимо зробити все можливе для розвитку національних 

почуттів представників народів світу, які на час навчання злились з 

багатомільйонним народом України. 

Принцип гуманізму, покликаний утверджувати високе суспільне 

визнання людини, її гідності, цінності як особистості, право на свободу, щастя і 

виявлення своїх здібностей. Цей принцип передбачає створення для іноземних 

студентів умов гармонізації відносин між ними та суспільством. 

У навчальному процесі впровадження цього принципу передбачає 

перехід від монологу викладача до діалогу його зі студентом, тобто подолання 

авторитарної педагогіки. Гуманізація навчального процесу передбачає 

рівноправне, доброзичливе спілкування всіх учасників навчально-виховного 

процесу, максимальне врахування можливостей і природних задатків 

представників різних країн світу, визнання гідності, створення умов 

самопізнання і самореалізації кожного індивіда. 

Принцип демократизму в освітньо-виховній системі покликаний 

забезпечити партнерські стосунки між викладачем і іноземним студентом у 

процесі виховання, утверджувати демократичні засади життєдіяльності молоді, 

забезпечити можливості вільного волевиявлення самодіяльності і 

самоутвердження особистості студента [2, c. 116]. 

Як викладачі, так і студенти є рівноправними суб’єктами у навчально-

виховному процесі. Щоб цього досягти, необхідно широко використовувати 
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такі методи роботи, як диспути, дискусії, індивідуальні бесіди, проводити 

анкетування, тестування. Іноземні студенти потребують до себе особливої 

уваги щодо розкриття інших інтересів, виявлення особистих якостей. Розуміння 

студентів, уміння поєднати їхні особисті інтереси з інтересами колективу 

вищого навчального закладу, суспільства є важливою умовою в роботі 

викладача-вихователя на сучасному етапі демократизації [3, c. 34]. 

Цілісна система виховання іноземних студентів вимагає відповідного 

рівня гуманістичності, виключає байдужість, черствість у відносинах між 

викладачем і студентом. В основу його необхідно покласти почуття милосердя, 

вміння сприймати біль іноземних студентів, здатність відгукнутися. 

Відносини у студентських групах – це, насамперед, доброзичливість, 

взаємна повага і вимогливість. Принцип єдності іноземних студентів у вищому 

навчальному закладі означає їх зближення на основі взаєморозуміння, взаємо 

виховання, взаємодопомоги. При цьому їх інтеграція не означає позбавлення 

самостійності чи індивідуальних рис виявлення. 

Для цілісної системи виховання іноземних студентів у вищому 

навчальному закладі створюються поєднання загальнонаціональних, 

регіональних традицій, звичаїв та обрядів. Активне включення студентів у 

народні традиції і звичаї, ритуали й урочистості – могутній фактор 

комплексного впливу на особистість. 

Іноземні студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах України, 

мають народний національний світогляд, що являє собою історично зумовлену 

систему поглядів, переконань, переживань, ідеалів. Національно свідомі 

іноземні студенти знають, що відрізняє їх нації від інших, а саме – їх 

культура [1, c. 67]. 

Інтелектуальний розвиток іноземних студентів, як і культурний, 

здійснюється у процесі взаємодії людини з суспільством, а також завдяки 

цілеспрямованій навчально-виховній роботі, за умови нерозривної єдності 

національних і загальнолюдських надбань науково-професійної думки. 
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Отже, науково-педагогічні працівники одеських вишів широко 

використовують багатий досвід з практики виховання інших народів, 

намагаються віднайти цінні ідеї щодо виховання й освіти, перекладають 

наукові праці видатних українських істориків. Викладачі історії підтримують у 

іноземних студентів національне мислення, уяву, глибокі почуття, спрямовують 

енергію душі, волю на ідеї добра, правди, милосердя. 
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