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ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Анотація. У статті аналізуються проблеми, з якими зіштовхуються викладачі та студентиіноземці у про-
цесі вивчення української мови як іноземної: низький рівень мотивації навчання; фактор «ліні»; низький 
рівень репродуктивних здібностей; робота викладача у групі з «різнорівневими студентами», психологічна 
адаптація до зміни оточення; культурологічні та ментальні відмінності; відсутність достатньої кількості під-
ручників які б відповідали сучасним вимогам Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. У статті 
розглядаються деякі шляхи усунення зазначених проблем. Наголошено на важливій ролі комунікативного 
підходу, зорієнтованого на опанування мови через спілкування. Проаналізовано типи комунікативних за-
вдань для організації мовної підготовки іноземних громадян та зосереджено увагу на шляхах вирішення 
проблем навчання студентівіноземців у процесі вивчення української мови в умовах довузівської підготовки. 
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STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDY UKRAINIAN AS FOREIGN LANGUAGE

Summary. The article analyzes the problems faced by teachers and foreign students in the process of study 
Ukrainian as a foreign language: low level of study motivation; "laziness" factor; low reproductive skills level; 
the work of a teacher in a group with "different knowledge level students", psychological adaptation to different 
environment; cultural and mental differences; lack of sufficient textbooks to meet current requirements of the Eu-
ropean Recommendations on Language Education. The article examines some ways to eliminate these problems. 
The important role of communicative approach, focused on mastering the language through communication, is 
being emphasized. There were analyzed types of communicative tasks for organization of language training of 
foreign citizens. The article pays considerable attention to peculiarities of the initial stage of Ukrainian language 
study by foreign students and the formation of communicative skills, based on lexicogrammatical material. 
Attention is focused on the ways of solving problems of training foreign students in the process of Ukrainian 
language study in preuniversity preparation conditions. Among the main ones are the following: enhancement 
of motivation; application of multimedia technologies; use of communicative and integrated approaches to the 
educational process organization; conducting interdisciplinary classes with Ukrainian and foreign students in 
order to improve communicative skills; use of active forms of work; creation of a complex of educational materials 
in accordance with the European Recommendations on language education program requirements.
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Постановка проблеми. Реформи, модер-
нізація вищої освіти збільшує можливості 

для мобільності студентів. У Білоцерківському 
національному аграрному університеті можна 
зустріти студентів із Камеруну, Індії, Пакис-
тану, Алжиру, Гвінеї, Ірану. Першим ступенем 
у здобутті вищої освіти для іноземних громадян 
є оволодіння українською мовою як іноземною. 
Різноманітні аспекти та проблеми викладання 
української мови як іноземної останнім часом до-
сить активно розглядаються у сфері методики ви-
кладання української мови та лінгвістики таки-
ми науковцями, як Бей Л.Б., Тростинська О.М., 
які проаналізували склад контингенту інозем-
них студентів з точки зору можливостей вивчен-
ня ними української мови та визначили зміст 
курсу для кожної категорії студентів [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Фоміна Л.В., 
Скорбач Т.В., Кулікова І.І. розглядають у своїй 
роботі особливості організації занять з україн-
ської мови для англомовних студентів. Науковці 
подають спеціальні прийоми та техніки викла-
дання української мови як іноземної щодо рівня, 

знань, потреб, інтересів студентівіноземців [9]. 
І. Кочан зробила огляд і систематизацію мето-
дичних праць, підручників та посібників з укра-
їнської мови як іноземної, що виходили в Украї-
ні та за кордоном, написані окремими авторами 
чи авторськими колективами [4]. Пальчикова 
О.О. обґрунтована важливість навчання укра-
їнської мови в іншомовній аудиторії. Науковець 
виокремила низку нерозв’язаних проблем, які 
виникають під час навчання української мови 
представників іноземних спільнот [6]. Пошуку 
ефективних технологій навчання приділяють 
увагу у своїх дослідженнях А. Алексюк, В. Бес-
палько, О. Вербицький, Л. Давидов, А. Трещев, 
О. Коваленко, Є. Машбиць, О. Пєхота, С. Сисоєва 
та ін. На проблемі навчання говорінню іноземців 
акцентувала увагу А. Чистякова. Теоретикомето-
дологічній основі комунікативного підходу до ви-
вчення української мови як іноземної присвячені 
праці О. Іванців, О. Гончарук, В. Вдовіна. І. Дир-
да досліджувала спрямованість комунікативного 
підходу на практику спілкування. У.В. Соловій 
зазначає, що будьякий рівень навчального про-
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цесу повинен базуватися на тісній взаємодії мов-
ного, мовленнєвого та комунікативного елементів 
[7]. Систему вправ у вивченні відмінкових форм 
на первинному етапі навчання української мови 
як іноземної розробили та впровадили в освітній 
процес Смолінська О.Є та Іванців О.С.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Усе ж, багато аспектів ме-
тодики викладання української мови як інозем-
ної залишаються актуальними і недослідженими. 
Зокрема, проблеми навчання та комунікативні 
особливості мовної підготовки студентівінозем-
ців в умовах довузівського навчання.

Мета статті. Основною метою є визначити 
коло проблеми, з якими стикаються виклада-
чі довузівської підготовки у процесі навчання 
української мови іноземних студентів та проана-
лізувати типи комунікативних завдань для ор-
ганізації мовної підготовки іноземних громадян. 
А також окреслити шляхи вирішення проблем 
навчання студентівіноземців у процесі вивчен-
ня української мови як іноземної.

Виклад основного матеріалу. Проаналі-
зувавши досвід, набутий кафедрою славістичної 
філології, педагогіки та методики викладання 
БНАУ, виділимо проблеми, з якими стикають-
ся викладачі та студентиіноземці при вивченні 
української мови як іноземної:

1. Відсутність мотивації до вивчення мови. 
Більшість психологів зазначають, що не можна 
навчити мови без наявності мотивації. Студенти
іноземці вважають, що не потрібно досконало ви-
вчати українську мову, так як після закінчення 
мовних курсів подальше навчання в університе-
ті буде відбуватися англійською мовою.

2. Фактор «ліні». Певна категорія іноземних 
студентів все ж має бажання (мотивацію) вивчити 
українську мову, усвідомлює важливість знань мови 
країни у якій планує прожити наступних 56 років, 
але не готові докласти до цього жодних зусиль.

3. Попередній рівень освіти. Багато студентів 
прибувають із країн з нестабільною інфраструк-
турою, із крайньою вбогістю. Це означає, що ба-
гато хто з них не мав можливості отримати ґрун-
товних знань з мовипосередника – англійської 
мови. Такі студенти не володіють концепціями, 
навичками, інструментами навчання, таким чи-
ном, вивчення мови стає набагато складнішим. 

4. Робота викладача у групі із «різнорівневи-
ми» студентами, а саме із студентами з високою 
мотивацією до вивчення мови та комунікатив-
ними мовними здібностями і протилежною ка-
тегорією студентів; із студентами, які не мають 
пропусків занять та студентами які мають багато 
безпричинних пропусків.

5. Вивчення лексики та багаторазове повто-
рення пройденого матеріалу. Ми підтримуємо 
думку О. Палінської та О. Туркевич, що вивчен-
ня лексики – найважливіша частина мовного 
курсу. Спочатку вивчаємо слова, потім – фрази, 
а потім все це застосовуємо у мовленні. Щоб ви-
вчити лексику потрібно мати чітку мету, навча-
тися послідовно, працювати творчо і повторюва-
ти вивчене. Психологи говорять: щоб засвоїти 
нове слово, потрібно його 80 разів використати: 
почути, написати, вимовити, прочитати [5].

6. Відсутність достатньої кількості підручни-
ків, які б відповідали сучасним вимогам до під-

ручника, а саме у відповідності до вимог про-
грами та Загальноєвропейських Рекомендацій 
з мовної освіти [3].

7. Адаптація до нових умов життя студентів
іноземців. Зміна життєвого оточення проходить 
складно. Вона включає в себе як психологіч-
ні проблеми так і фізіологічні, що призводять, 
у свою чергу, до частих пропусків занять і, відпо-
відно, до зниження якості отриманих знань. 

8. Культурологічні та ментальні відмінності. 
Вони надзвичайно впливають на дисципліну на 
занятті, і, відповідно, на якість навчання. Сту-
денти із країн Північної Африки надзвичайно 
запальні, темпераментні, за спрямованістю – 
здебільшого екстравертованого типу. У них жива 
міміка, виразна жестикуляція, часто швидкий 
темп мовлення. Разом з тим, вони переважно 
нестримані, занадто емоційні, прямолінійні. 
Також схильні до порушення дисципліни на за-
няттях. Міжособистісні конфлікти вирішують 
занадто емоційно, часто через особисті невподо-
бання відмовляються працювати у запропонова-
них парах чи групах. Тому викладачу потрібно 
постійно зацікавлювати таких студентів, давати 
індивідуальні заняття, постійно змінювати види 
діяльності та методи навчання з метою утриман-
ня уваги та збереження дисципліни.

9. Норми поведінки. Європейські практики 
освіти, поведінки й очікувань дуже часто відріз-
няються від культурних норм країн походження 
біженців. Таким студентам потрібна допомога 
в розумінні нових звичаїв та адаптації до них. 

Розглянемо деякі із можливих шляхів вирі-
шення зазначених вище проблем.

1. Підвищення мотивації: знайомством із кра-
щими зразками української літератури, знайом-
ством із українськими традиціями і звичаями, 
прослуховуванням сучасної якісної української 
музики, екскурсіями на виробництво і т. ін.

2. Використання мультимедійних технологій: 
створення презентацій, відеозйомка фрагментів 
уроків із наступним обговоренням.

3. Комплексний підхід до занять зумовлений 
природою мовлення: у мовленні всі види діяльнос-
ті взаємодіють, сприяють формуванню один одно-
го. Отже, всі аспекти мови – фонетичний, лексич-
ний, граматичний – вивчаються у взаємозв’язку. 
Так, кожна доза мовного матеріалу повинна 
опрацьовуватись у всіх видах мовленнєвої діяль-
ності. Наприклад, засвоюючи структуру активно-
го граматичного мінімуму, необхідно передбачи-
ти вправи у вживанні та розумінні цього явища 
в усіх видах мовленнєвої діяльності [2].

4. Проведення міжпредметних занять із укра-
їнськими студентами. Такі заняття сприятимуть 
розвитку і покращенню комунікативних нави-
чок, обміну інформацією щодо інтересів і життя 
молоді у різних країнах.

5. Використання рольових ігор як засобу під-
вищення мотивації до вивчення української 
мови як іноземної. Переваги такого методу на-
вчання у максимальному наближенні до ре-
альних умов життя. Особливо результативним 
метод рольових ігор проявив себе при вивченні 
таких тем: «Транспорт», «Туризм», «Готель», «Рес-
торан», «Співбесіда з роботодавцем» і ін.

6. Створення комплексу навчальних посібників 
і методичних матеріалів, який би забезпечував по-
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єднання основних видів діяльності у відповідності 
до вимог програми та Загальноєвропейських Реко-
мендацій з мовної освіти [3]. Над цією проблемою 
і працює кафедра славістичної філології, педагогі-
ки та методики викладання Білоцерківського на-
ціонального аграрного університету.

У Загальноєвропейських Рекомендаціях 
з мовної освіти комунікативні мовні компетенції 
визначені як такі, що забезпечують людині мож-
ливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвіс-
тичні засоби [3]. 

Оскільки комунікативний підхід до вивчення 
української мови як іноземної зорієнтований на 
опанування мови через спілкування, то ним пе-
редбачено включення у процес навчання комуні-
кативних ситуацій, максимально наближених до 
нового для іноземних студентів середовища. Він 
містить взаємопов’язані види роботи і наскріз-
но проходить через говоріння, читання, письмо 
і слухання (аудіювання).

Відповідно до Загальноєвропейських Реко-
мендацій з мовної освіти на на початковому ета-
пі навчання (рівень А2), у студентів мають бути 
сформовані навички при діалогічному мовленні 
брати участь у діалозі з достатнім ступенем не-
вимушеності й спонтанності, щоб відбулася при-
родна інтеракція з носіями мови; а також вміння 
брати активну участь у дискусії у знайомому кон-
тексті. При монологічному мовленні – висловлю-
вати власну точку зору на запропоновану тему, 
аргументуючи її [2].

Контингент студентів підготовчого відділення 
надзвичайно різноманітний що, у свою чергу, ви-
суває високі вимоги до викладача щодо організації 
навчальних занять та використання різних форм, 
методів та засобів навчання. Комунікативна спря-
мованість процесу навчання іноземних студентів 
має стати провідною ланкою їх мовної підготовки.

На початковому етапі вивчення української 
мови як іноземної в умовах довузівської підго-
товки формування комунікативних навичок від-
бувається на основі лексикограматичного мате-
ріалу, що вивчається та спілкування в їх новому 
оточенні («У гуртожитку», «У магазині», «В уні-
верситеті», «У транспорті»…). Студентам пропо-
нується створювати короткі діалоги з носіями 
мови чи в групі, запам’ятовуючи їх шляхом ба-
гаторазового повторення. Парна робота (діалог
бесіда, діалогрозпитування) та робота в групах 
сприяють розвитку монологічного і діалогічного 
мовлення, а також вчать вмінню слухати і ро-
зуміти співрозмовника. Важливим для студен-
тів на цьому етапі є подолання психологічного 
бар’єру та страху спілкуватися новою мовою.

Залежно від здібностей студентів варто дифе-
ренціювати завдання. Для студентів із середнім 
і достатнім рівнем знань підбирати вправи ре-
продуктивного характеру (відтворення діалогу), 
а для студентів з високим рівнем – вправи твор-
чого характеру (імпровізація та розширення діа-
логу на пропоновану тему).

Окремої уваги заслуговують заняття з роз-
витку культури мовлення. Перше знайомство зі 
сталими мовними конструкціями на зразок «Дя-
кую», «Вибачте», «Будь ласка», «Доброго ранку», 
«На добраніч», «Радий познайомитися» та ін. від-
бувається на початку навчання, а в процесі зав-
дання ускладнюються.

Набуттю вмінь правильно висловлювати-
ся в певній ситуації сприятимуть рольові ігри 
та імпровізаційні. У процесі створення рольової 
гри викладач має враховувати потреби студен-
тів і підбирати такі ігрові ситуації, участь у яких 
допоможе іноземцям адаптуватися до нового 
оточення та набути навичок невимушеного між-
особистісного спілкування. Тематикою рольових 
ігор можуть бути «Знайомство у парку» (в уні-
верситеті, на виставці…) «В їдальні», «В аптеці», 
«У банку», «На вокзалі», «У готелі», «У перукар-
ні» та ін. «Розмова по телефону з другом» (викла-
дачем, працівником банку…) «Орієнтування на 
місцевості» (Як пройти до аптеки?, Де найближче 
відділення банку?, Як я можу дістатися до заліз-
ничного вокзалу?) та інші. Поступово, із накопи-
ченням лексичного та граматичного матеріалу, 
завдання ускладнюються. Студентам пропону-
ються проблемні ігриімпровізації: «Пропущена 
зупинка», «Помилковий номер», «Бронювання», 
«Невдалий комплімент».

Важливим елементом мовленнєвої діяльнос-
ті, який сприяє збагаченню лексичного запасу 
студентів, виробленню вмінь працювати з пере-
кладацькими та тлумачними словниками, а та-
кож розширенню кругозору є робота з текстами. 
Важливо правильно організувати таку роботу, 
створювати або підбирати тексти відповідного 
рівня. Доречними будуть завдання на читання 
вголос та розуміння прочитаного (дати відповіді 
на питання, або створити самостійно питання до 
змісту тексту), закінчення прослуханого незавер-
шеного тексту, вибір назви тексту, визначення 
головної думки тексту, доповнення, відтворення 
змісту тексту за самостійно складеним планом. 
Щоб студенти не обмежувалися лише сприйнят-
тям мовлення викладача, доречно використову-
вати аудіо чи відеозаписи.

Розвитку зв’язного мовлення сприятиме усна 
побудова простих речень за моделями; розповідь 
на основі запропонованого зображення (доречні 
при вивченні лексичної теми «Пори року»); слу-
хання, повторення та вивчення вірша чи пісні 
українською мовою, розповіді цікавих історій, об-
говорення переглянутого мультфільму.

Використання тренувальних настільних ігор 
внесе різноманітність у навчальний процес і спри-
ятиме удосконаленню та розширенню мовленнє-
вих навичок. Наприклад, настільна гра «У місті» 
(обладнання – карта міста із зображенням відомих 
об’єктів, фішки). Завдання передбачає створення 
діалогу з уявним перехожим на зразок «Як пройти 
до театру?» Такі види роботи будуть доречними 
при вивченні лексики до теми «Орієнтування на 
місцевості» (ліворуч, праворуч, прямо, уздовж ву-
лиці, через дорогу, за рогом, біля, між, напроти…).

Розглянуті види роботи на заняттях дозво-
ляють розвивати та удосконалювати навички 
мовленнєвої діяльності і культури спілкування, 
допомагають створити позитивну емоційну ат-
мосферу, зацікавити студентів , підвищити моти-
вацію та ефективність навчання. 

Висновки і пропозиції. Отже, у статті нами 
проаналізовано проблеми, з якими зіштовхують-
ся викладачі та студентиіноземці у процесі ви-
вчення української мови як іноземної: низький 
рівень мотивації навчання; фактор «ліні»; низь-
кий рівень репродуктивних здібностей; робота 
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викладача у групі з «різнорівневими студента-
ми», психологічна адаптація до зміни оточен-
ня; культурологічні та ментальні відмінності; 
відсутність достатньої кількості підручників які 
б відповідали сучасним вимогам Загальноєв-
ропейських Рекомендацій з мовної освіти. Було 
запропоновано дієві шляхи вирішення проблем 
навчання іноземних студентів у процесі ви-
вчення української мови в умовах довузівської 
підготовки. Серед яких основними є такі: підви-
щення мотивації; використання мультимедій-
них технологій; використання комунікативного 
та комплексного підходу до організації навчаль-
ного процесу; проведення міжпредметних за-

нять з українськими та іноземними студентами 
з метою покращення комунікативних навичок; 
використання активних форм роботи; створення 
комплексу навчальних матеріалів відповідно до 
вимог програми Загальноєвропейських Рекомен-
дацій з мовної освіти.

На нашу думку, зорієнтованість процесу мов-
ної підготовки іноземних студентів на форму-
вання і розвиток комунікативних навичок, до-
поможе іноземним громадянам адаптуватися 
в іншомовному середовищі, навчитися вільно 
спілкуватися у побуті та, за умови успішного на-
вчання, буде запорукою готовності до здобуття 
освіти у навчальних закладах України.
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