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Постановка проблеми. В сучасному освіт-
ньому дискурсі все більшу увагу нау-

ковців привертає питання діалогу культур, що 
в умовах тотальної глобалізації стає не абстрак-
тним, теоретичним поняттям, а реальним яви-
щем, представленим у повсякденному спілкуван-
ні. В українському контексті окреслений досвід 
актуалізований в площині комунікації з інозем-
ними громадянами, що репрезентують такий со-
ціальний сегмент, як студентство. Володіння мо-
вою країни, в якій знаходиться інокомунікант, 
виступає важливим фактором адаптації інозем-
ців в інокультурному середовищі. Для здобувачів 
медичної освіти в Україні це питання є особливо 
актуальним, оскільки процес навчання україн-
ської мови як іноземної має на меті формування 
адаптивної, загальнонаукової, професійно орі-
єнтованої компетенцій, а передусім, оволодіння 
системою знань, вмінь і навичок, необхідних для 
впевненого спілкування з пацієнтом, знання ме-
дичної термінології в українській мові, правиль-
ного оформлення медичної документації. Влас-
не, з такими проблемами стикається іноземний 
студент при проходженні медичної практики 
в українській, тобто «чужій» з перспективи «сво-
го» культурного центру реальності, сприйняття 
якої може бути ускладненим через різну концеп-
туальну та мовну картини світу інокомуніканта. 
Впровадження лінгвокультурологічного інстру-
ментарію у викладанні української мови як іно-
земної уможливлює сприйняття іноземними сту-
дентами «чужого» як «іншого», пізнання якого 
дозволить зрозуміти сутність мови в її гумболь-
дтівському значенні як «духу народу». Все ж 
у викладанні важливим є так званий зворотній 
зв’язок – врахування викладачем у педагогіч-
ному процесі приналежності студента до іншого 
культурного світу, специфіки сприйняття навко-
лишнього середовища іноземця та необхідності 
виокремлення культурних «невідповідностей» 
вже на етапі методичної підготовки до заняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
галом, філософсько-методологічні основи лінг-
вокультурології та лінгвокультурологічного 
аспекту були закладені працями В. фон Гум-
больдта, Е. Сепіра, Б. Л. Уорфа, Й. Л. Вайсгер-
бера, Ф. С. Бацевича, Ф. І. Буслаєва, О. О. По-
тебні, П. О. Флоренського та ін. У мовознавстві 
принципи лінгвокультурології досліджувалися 

Н. Д. Арутюновою, М. М. Болдиревим, А. Верж-
бицькою, С. Г. Воркачовим, О. С. Кубряковою, 
К. І. Мізіним, Й. А. Стерніним. Питання застосу-
вання лінгвокультурологічного підходу в контек-
сті вивчення української мови як іноземної роз-
глядалося у працях Л. Б. Бей, О. О. Пальчикової, 
О. Л. Тростинської.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В українській лінгводидак-
тиці тільки епізодично порушувалося питання 
виокремлення та опису культурних «невідпо-
відностей» мовних одиниць, що постають при 
зіставленні лексичного матеріалу тієї чи іншої 
мови. Основна увага приділялася соціокультур-
ній складовій та формуванню разом із мовною 
та мовленнєвою соціокультурної компетентності 
іноземця, що орієнтована на знайомство власне 
з українською культурою. Тому метою нашої 
статті є теоретичне та практичне дослідження 
лінгвокультурологічного підходу у викладан-
ні української мови як іноземної, зокрема крізь 
призму аналізу образної природи семантики ко-
льороназв у сприйнятті іноземних студентів – 
громадян Єгипту.

Для досягнення поставленої мети необхідним 
є виконання таких завдань: 1) з’ясувати сут-
ність поняття лінгвокультурологічного підхо-
ду й окреслити основні теоретичні засади цьо-
го методологічного явища; 2) пояснити площину 
застосування лінгвокультурологічного підходу 
у викладанні української мови як іноземної на 
матеріалі асоціативних конотацій основних ко-
льороназв; 3) дослідити специфіку сприйняття 
колористики студентами – громадянами Єгип-
ту – і, відповідно, виокремити основні методичні 
зауваги у викладанні цієї теми іноземним сту-
дентам-медикам.

Виклад основного матеріалу. Теоретико-ме-
тодологічними основами виокремлення лінгво-
культурологічного принципу в дослідженні мов-
них одиниць є норми лінгвокультурології, проте 
на сьогодні в науковому дискурсі спостерігаєть-
ся переосмислення її методологічних орієнтирів 
та тяжіння до полівалентності у формулюванні 
основних положень зіставної лінгвокультуроло-
гії. Йдеться про новий мовознавчий напрям, а 
саме: лінгвістичну дисципліну, методологія якої, 
згідно позиції українського мовознавця К. І. Мізі-
на, репрезентує множинність інтерпретацій: від 
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засад «антропологічної лінгвістики» (в західному 
європейському дискурсі), до «лінгвокультурної 
концептології» як об’єднання «лінгвоконцептоло-
гії» та «лінгвокультурології» (позиція російсько-
го дослідника С. Г. Воркачова) [4, с. 38]. Акцент 
на зіставному підході як інтегральному при до-
слідженні мов і культур у формулюванні понят-
тя «зіставна лінгвокультурологія» увиразнює їх 
особливості, дозволяє побачити «своє» у дзер-
калі «іншого». У такому ракурсі дослідниця 
Г. М. Алімджанова окреслює основну мету цієї 
лінгвістичної дисципліни, що полягає у виявлен-
ні спільностей та відмінностей двох і більше мов 
і культур, коли «взаємодія мови і культури ана-
лізується крізь призму дискурсу і культурного 
тла комунікативного простору» [1, с. 37]. Реаліза-
ція цієї мети, крім теоретичної значущості, має 
і практичну цінність, оскільки сприяє досягнен-
ню певних лінгводидактичних завдань, і, перш 
за все, формуванню комунікативної компетенції 
представників «інших» мов і культур у вивченні 
мови як іноземної.

Оскільки для практичного застосування цьо-
го методологічного принципу важливими є зна-
ння про мову, культуру інокомуніканта та усві-
домлення «іншого» сприйняття звичної для нас 
навколишньої дійсності, поняття «культура», 
«свідомість», «мова» у цьому випадку – осново-
положні. «Діалектичний взаємозв’язок цих трьох 
феноменів визначається окремо існуючим світом, 
що оточує людину, людською свідомістю, в якій 
цей світ репрезентований, та мовою як лінгво-
когнітивним континуумом, де концептуалізація 
світу людини представлена мовними одиницями 
(також у їх уживанні)», – стверджує український 
мовознавець К. І. Мізін [4, с. 40]. І дослідник має 
рацію, адже саме мова є віддзеркаленням куль-
тури етносу, з яким стикається і який осмислює 
іноземний студент крізь призму «свого» світо-
сприйняття. Навіть заперечуючи інтегральність 
лінгводидактичних цілей для зіставної лінгво-
культурології, можна говорити про основополож-
ність норм зіставної лінгвокультурології для лінг-
водидактики, що проявляється вже у визначенні 
об’єкта лінгвокультурологічного дослідження як 
«втілення культур різних етносів у мовних оди-
ницях (передусім в етно- та лінгвокультурона-
сичених одиницях – метафорах, фразеологічних 
одиницях, пареміях тощо), категоріях і відно-
шеннях між ними [...]» [4, с. 41].

Дослідження таких мовних одиниць у пло-
щині зіставлення вповні репрезентує культур-
ну специфіку кожної з мов і може окреслю-
вати різні семантичні інтерпретації, пов’язані 
з проблемою спорідненості/неспорідненості мов 
та культур. Це питання є специфічним у мето-
дологічній площині української мови як інозем-
ної, оскільки в українському контексті йдеться 
про кілька категорій іноземних студентів, що 
здобувають вищу освіту в Україні, зокрема, за 
словами українських лінгводидактів А. Чистяко-
вої, Л. Селіверстової, Т. Лагути, виокремлюють 
три групи іноземців, які приїздять до України 
на навчання: а) ті, що володіють російською мо-
вою та є вихідцями з країн СНД (Росії, Білорусі, 
Вірменії, Туркменістану, Азербайджану та ін.); 
б) ті, для яких рідними є слов’янські мови пів-
денно-західної підгрупи (громадяни Польщі, Че-

хії, Словаччини та ін.); в) представники народів, 
що не володіють російською мовою та не нале-
жать до групи індоєвропейських мов (іноземці 
з Китаю, В’єтнаму, Йорданії, Ірану, Нігерії, Ма-
рокко та ін.) [6, с. 14]. Найважчою для сприйнят-
тя та комунікації може стати українська мова 
для представників останньої групи, відповідно, 
у лінгвокультурологічному зіставленні мовних 
одиниць української та рідної мови іноземних 
мовців можемо спостерігати неподібні, а часто 
навіть протилежні конотації, що пояснюється ін-
шим культурним середовищем, в якому відбува-
лося становлення інокомунікантів.

У зіставній лінгвокультурології дослідження 
такого культурного тла здійснюється в контек-
сті понять «концептуальної» та «мовної карти-
ни світу», «концепту», «лінгвокультуреми», «на-
ціональної мовної особистості», що окреслюють 
характеристичне для кожної етнокультури ро-
зуміння навколишнього світу та узагальнений 
тип ментальності мовця. Для методики викла-
дання української мови як іноземної це суттєво, 
оскільки навчання може проводитися у моно- чи 
полікультурних групах залежно від мови на-
вчання (англійської, російської, української), яку 
обирають іноземні громадяни при вступі. Тобто 
мовою-посередником може бути не рідна мова 
інокомуніканта, проте навіть в такому випадку 
як в мовних одиницях з чітким етнокультур-
ним забарвленням, так і в таких, що, здається, 
мають універсальне, спільне для всіх значення, 
проступають ціннісні означення. Практичне до-
слідження перших у ситуації вивчення україн-
ської мови як іноземної виправдане на старших 
курсах, коли студенти мають базовий рівень во-
лодіння мови (А2-В1 згідно «Загальноєвропей-
ських рекомендацій з мовної освіти» [2] та ви-
мог «Примірної робочої програми з навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна» [5]). 
У випадку вивчення мови на рівні А1 доціль-
ним може бути зіставлення мовних одиниць на 
асоціативному рівні та виявлення їх специфіки 
у світосприйнятті студентів для розуміння час-
тотності використання і сполучуваності одиниць 
в мові інокомунікантів. Такі знання допоможуть 
оптимізувати засвоєння навчального матеріалу 
студентами, оскільки новий лексичний матеріал 
стане співвідносним з концептуальними уявлен-
нями представників інших культур та допоможе 
перейти на новий рівень – формування відчут-
тя української мови. Прикметно, що неоднако-
ве сприйняття навколишньої дійсності у пред-
ставників різних культур спостерігаємо вже при 
вивченні позначень кольорів та розгляді асоціа-
тивних зв’язків кольороназв при спробі сполучу-
ваності їх із іменниками.

Для дослідження практичного використання 
лінгвокультурологічного аспекту у викладан-
ні української мови як іноземної та ілюстрації 
різних світоглядних категорій представників 
іноземних та української культур не випадково 
вибрано за предмет дослідження базові кольо-
роназви, зокрема білий, чорний кольори та їх 
асоціативний ореол у сприйнятті іноземних сту-
дентів. Спостереження за використанням позна-
чень барв цінне тим, що саме такі мовні одиниці, 
згідно інтерпретації образної природи семантики 
кольороназв мовознавця О. Кучерук, «відобра-
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жають специфіку образно-ситуативного мислен-
ня народу, його думки, які виникають унаслідок 
аналітико-синтетичного пізнання закономірнос-
тей буття» [3, с. 40]. Зрештою, асоціативний оре-
ол кольороназв вказує на специфіку мислення 
мовця зокрема та загалом може увиразнювати 
національну мовну особистість. Все ж навіть 
в осмисленні цих універсальних кольорів пред-
ставниками єгипетської культури засвідчено «ін-
ший», альтернативний погляд на світ.

Для доведення цього факту було здійснено 
анкетування двох груп студентів другого курсу 
спеціальності «Медицина» ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет» 
у кількості 20-и осіб – громадян Єгипту – носіїв 
арабської мови та, відповідно, 20-и осіб – гро-
мадян України, для яких українська є рідною 
мовою, для можливості порівняння результатів. 
Отже, у світосприйнятті іноземців білий колір 
має такий асоціативний ряд: мир, молоко, колір 
снігу, чистота, папір, медичний халат, сіль, 
цукор, біла речовина в спинному мозку. Зокре-
ма, найчастотнішими варіантами стали асоціа-
ції з поняттями миру, молока, чистоти. У візії 
українців цей колір співвідносився з такими асо-
ціаціями, як день, сніг, зуби, світло, вапно, ангел, 
світ, туман, молоко, іній. Найбільш частотними 
поняттями для цієї барви стали сніг, іній, туман.

Порівнюючи варіанти асоціативного ряду єгип-
тян та українців на позначення білого кольору, 
можна помітити тільки дві однакові асоціації – це 
сніг та молоко. У сприйнятті представників єги-
петської та української культур ці поняття у си-
туації колористики тотожні та при вивченні цих 
слів проблем не виникає. Подібна ситуація з про-
фесійно-орієнтованою лексикою, оскільки опи-
туваними є саме студенти-медики. Проте склад-
нішим для осмислення єгиптян є, наприклад, 
означення «білий день» чи «білий світ», перші 
асоціації українців з білим кольором, що містять 
етнокультурне навантаження, як і асоціація білого 
з «вапном». Між тим, навіть найбільш частотні – 
сніг, іній, туман – все ж оприявнюють україн-
ську дійсність у плані клімату, оскільки у єгиптян 
присутній тільки один варіант на позначення зи-
мових реалій – сніг, який в Єгипті – гарячій аф-
риканській країні – є рідкісним явищем. Найчас-
тотніші асоціації єгиптян окреслюють абстрактні 
поняття «мир» та «чистота» універсального за-
гальнолюдського значення, що в отриманому асо-
ціативному ряді українців не відображені, проте 
розуміються в тому ж ключі, як і українське сло-
восполучення «білий ангел», що протиставляється 
єгипетському «чорному демону» – одному з відпо-
відників асоціацій єгиптян з чорною барвою.

Чорний колір у свідомості єгиптян має та-
кий асоціативний ряд: сум, куртка, ручка, Ка-
аба, протилежність краси, телефон, чорний 
погляд, песимізм, поганий день або погані речі, 
ніч, демон, зло, щось погане. Найчастотніші ва-
ріанти – песимізм, сум, зло. У світосприйнятті 
українців чорна барва асоціюється з таким: кіт, 
земля, смерть, пекло, життя, сум, шарф, спо-
кій, плащ, пальто. Найчастотнішими варіантами 
асоціацій до цього кольору стали: кіт, смерть, 
чоловік, спокій, земля.

Спільними в означенні чорного кольору для 
українців та єгиптян є сум, що асоціюється в іно-

земців із песимізмом, злом, проте у цьому се-
мантичному полі корелюючими постають «чор-
ний чоловік» і «чорний погляд», а також «поганий 
день» і «чорне життя», що відображають не-
гативну конотацію чорної барви. Іншу ситуацію 
спостерігаємо при поясненні іноземцям сутності 
звичайних для українців понять «чорний кіт» 
та «чорна земля». Кішки в Стародавньому Єгип-
ті були священними тваринами, що приносили 
успіх. Натомість в Україні з давніх-давен чорний 
кіт асоціювався з нещастям. Що стосується ін-
шої асоціації – «чорна земля», що у світосприй-
нятті українців не має негативного значення, але 
означає родючу землю, український «чорнозем», 
то у свідомості єгиптян цей факт викликає про-
тиріччя. У їхній візії земля співвідноситься не 
з чорним кольором, а з коричневим або жовтим, 
наприклад барвою піску чи пустелі, через іншу 
звичну для них топографію, хоча ті громадяни 
Єгипту, які мешкають вздовж Нілу, також мають 
родючий чорний ґрунт. Приналежність до різних 
релігійних спільнот позначається на асоціації зі 
смертю та пеклом (християнство) та Каабою 
(мусульманство). Кааба або «чорний камінь» – 
священна споруда в Мецці, до якої під час мо-
литви звертається обличчям кожен мусульманин.

Результати порівняння асоціативного орео-
лу кольорів загалом підтвердили універсальне 
сприйняття чорної і білої барви як символічних 
означень добра і зла навіть в таких далеких від 
спорідненості культурах, як єгипетська та укра-
їнська, проте були виявлені й окремі протилежні 
за значенням асоціації. Така ситуація доводить 
необхідність виокремлення на заняттях з укра-
їнської мови загалом та у вивченні цієї лексичної 
теми зокрема певних методичних рекомендацій. 
По-перше, викладач повинен пам’ятати про ін-
ший культурний «краєвид», збережений в сві-
домості іноземних мовців, крізь призму якого 
здійснюється оцінка навколишнього середовища, 
зокрема українського як нетотожного «своєму». 
Відповідно, необхідно бути готовим до пояснен-
ня культурних «відмінностей», що проявлені вже 
в найпростіших, здається, універсальних для 
кожної культури, означеннях. По-друге, важ-
ливим є аксіологічне «освоєння» середовища, 
в якому перебувають інокомуніканти, зокрема 
означення людей і речей, що оточують іноземців. 
Це дозволить ціннісно переорієнтувати «чуже» 
культурне середовище, «інші» реалії дійснос-
ті у свідомості іноземних громадян. По-третє, 
пам’ятаючи про перспективу, слід акцентувати 
увагу студентів на засвоєння професійної лекси-
ки та коректне реагування у відповідних комуні-
кативних ситуаціях. У такому ракурсі правиль-
не використання кольорів на позначення різних 
станів пацієнта вимагає вже знання норм україн-
ського словотвору та, власне, того, що називаєть-
ся відчуттям мови в гумбольдтівському значенні.

Висновки і пропозиції. Таким чином, лінгво-
культурологічний аспект у викладанні україн-
ської мови як іноземної забезпечує врахування 
базових для зіставної лінгвокультурології теоре-
тичних понять «культура», «свідомість», «мова» 
в їх практичній поліваріантній реалізації в рам-
ках досягнення лінгводидактичних цілей. Вибра-
на для аналізу навчальна ситуація з залученням 
представників єгипетської культури репрезентує 
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тільки один з багатьох культурних вимірів, з яки-
ми може стикатися викладач української мови як 
іноземної. Саме множинність візій світу, пов’язана 
з культурним різноманіттям, стереотипами і вод-
ночас суб’єктивністю в індивідуальному осмис-
ленні, стає перепоною у дослідженні культурних 
схожостей та відмінностей на мовному тлі. Все ж, 
пізнаючи культуру іноземних студентів, що вивча-
ють українську мову як «іншу», та впроваджуючи 
ці знання у навчальний процес, викладач увираз-

нює власне українську версію дійсності і пропонує 
для осмислення іноземців «інший» світ. У такому 
дискурсі актуальним є дослідження мовних оди-
ниць з виразним етнокультурним значенням (ме-
тафори, фразеологічні одиниці, паремії тощо) в ін-
терпретації представників української, єгипетської 
та інших культур, а також пошук шляхів впро-
вадження таких знань на заняттях з української 
мови з урахуванням тенденцій до скорочення гу-
манітарної складової в освітньому процесі.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ  
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Аннотация
Статья посвящена анализированию теоретических основ и практической реализации лингвокультуро-
логического подхода на занятиях по украинскому языку как иностранному. Обращено внимание на те-
оретико-методологические основы сопоставительной лингвокультурологии как новой языковедческой 
дисциплины, представляющей методологический инструментарий для формирования коммуникатив-
ной компетентности иностранных студентов. Объяснено сферу применения лингвокультурологической 
методологии в изучении украинского языка как иностранного на материале ассоциативных коннотаций 
основных цветообозначений. Исследовано специфику восприятия белого и черного цветов гражданами 
Египта. Представлены основные методические рекомендации в преподавании этой темы иностранным 
студентам-медикам.
Ключевые слова: сопоставительная лингвокультурология, лингвокультурологический подход, лингво-
дидактика, украинский язык как иностранный, цвет, ассоциация.
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CULTURAL LINGUISTICS ASPECT IN TEACHING OF UKRAINIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE TO MEDICAL STUDENTS: THEORY AND PRACTICE

Summary
The analysis of the theoretical norms and the practical realization of the aspect of cultural linguistics 
in the Ukrainian language classes is done in the article. Special attention is paid to the theoretical and 
methodological basis of cultural linguistics as a new field of linguistics that proposes the ways to form 
foreign students’ communicative competence. The usage of cultural linguistics methodology in case of 
teaching of Ukrainian as a foreign language on the material of the suggestive meanings of the basic colours 
is explained. The specifics of the perception of white and black colours by Egyptians are highlighted. The 
main methodical notes for teaching this topic to foreign medical students are outlined.
Keywords: cultural linguistics, aspect of cultural linguistics, second-language acquisition, Ukrainian as 
a foreign language, colours, suggestion.


