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І.  СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ОПИС 

УКРАЇНСЬКОЇ (РОСІЙСЬКОЇ) МОВИ  

В АСПЕКТІ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМ 

СТУДЕНТАМ 

 

 

Г. В. Беспалова,  
Украина, г. Сумы, СумГУ  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОХВАЛЫ КАК РЕЧЕВОГО 

АКТА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ 

 

Одной из важнейших человеческих потребностей 

является похвала. Каждый индивидуум нуждается в 

положительной и достойной оценке своих заслуг, 

признании, уважении и ободрении. Поэтому не 

удивительно, что выражение похвалы прочно закреплено в 

повседневном речевом общении.  

Как речевой акт похвала более или менее 

универсальна: она выполняет оценочную, эмоционально-

воздействующую, а также экспрессивную функции (по 

Дж.Р. Сёрлю похвалу можно отнести к классу 

экспрессивов). Она служит выражением признания 

положительных качеств адресата, намерением доставить 

собеседнику удовольствие. Кроме того, показателем 

похвалы является выражение положительного отношения 

к самому адресату. В этом похвала сходна с 

комплиментом, что послужило причиной того, что многие 

ученые-лингвисты (Holmes, 1986; Ye, 1995) 

интерпретируют похвалу как комплимент. Однако, на наш 

взгляд, нельзя их отождествлять. Первым отличием 

является то, что похвала более искренна, в то время как 

комплимент носит скорее этикетный характер и является 
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частью стратегии вежливости. Вторым отличием 

комплимента от похвалы является статусная зависимость 

последней: обычно адресант похвалы занимает более 

высокую социальную позицию, а также обладает 

достаточной компетенцией оценивания.  

Форма похвалы варьируется в зависимости от языка, 

культуры, статуса говорящего или от условий речевого 

общения. В этом смысле стоит особняком общение в 

виртуальной среде, которое само по себе имеет ряд 

отличительных особенностей. 

Так, одной из основных особенностей общения в 

виртуальном пространстве является анонимность. 

Интернет-среда дает возможность общаться, не используя 

анкетных данных или же используя выдуманную личность. 

Эта особенность виртуального общения влияет и на форму 

похвалы: здесь не обязательно придерживаться норм 

этикета, а поэтому похвала более искренняя, она не 

вызвана необходимостью подчиняться определенным 

правилам. К тому же, анонимность снимает ограничения 

по статусу. 

Анонимность в сети влечет за собой и большую 

«раскрепощенность» собеседников. Малый риск 

разоблачения приводит к тому, что адресант видит в 

общении возможность высказаться, «утвердить свое “я”». 

Интернет, в таком случае, наделяет адресанта правом 

оценивания, даже если последний и не обладает 

достаточной для этого компетенцией. 

Особенности общения в интернет-среде влияют 

также и на цели выражения похвалы: цель «завязать или 

продолжить отношения», которая характерна для общения 

в реальной жизни, часто отсутствует. Если мы говорим о 

интернет-комментариях, включающих в себя похвалу, 

комментирующий не ставит перед собой задачу изменить 

отношения адресата к себе. Здесь на первый план выходят 
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желание и возможность оценить адресата, о которой 

упоминалось выше. Межличностные субъективно-

эмоциональные отношения при этом не завязываются.  

Одним из условий успешного использования 

похвалы является донесение эмоциональности данного 

речевого акта. Интернет-пространство делает 

невозможным использование невербальных средств 

коммуникации, которые при общении в реальной жизни 

помогают лучше донести эмоции отправителя, поэтому для 

выражения такой эмоциональности используется ряд 

специфических языковых средств.  

Характерным приемом выражения похвалы в 

интернете можно назвать использование коротких реплик. 

Чаще всего в сети похвала ограничивается словом или же 

словосочетанием, реже – несколькими предложениями. 

При этом круг лексических единиц, которые указывают на 

похвалу, достаточно разнообразен: amazing, brilliant, 

beautiful, gorgeous, stunning, nice, perfection, elegant, 

fabulous и другие. Во многих случаях для усиления 

эмотивности и экспрессивности такие выражения 

дополняются наречием so, восклицательными знаками (как 

одним, так и множеством), или написанием всего слова 

прописными буквами. 

Использование знаков препинания в целом также 

имеет ряд своих особенностей. 

Во-первых, во многих случаях пользователи сети не 

ставят точку в конце предложения. 

Во-вторых, зачастую в коротких высказываниях 

отсутствуют запятые. 

Absolutely beautiful my dear 

Yes the most brilliant indeed 

I like the rainbow notebook sooooooo cute! (8). 
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С другой стороны, как отмечалось выше, для 

большей эмоциональности сообщений часто используется 

не один, а целый ряд восклицательных знаков. 

Nice look!!!! 

this is amazing!!! 

She is just gorgeous !!!! (9). 

Достаточно часто при выражении похвалы 

используется глагол love: love this dress, love her, ha love 

that, I love this. Для придания большей экспрессивности 

своей похвале адресантами часто используется изменённое 

написание love, такое, как luv, или даже замена данного 

глагола графическим символом сердца, которое имеет ту 

же эмоциональную нагрузку, но служит для экономии 

времени и количества символов. 

Для выражения интонации разговорной речи в 

Интернет-среде используется либо написание слова 

заглавными буквами, либо написание одной и той же 

буквы несколько раз, что имитирует «растягивание слова» 

при устном общении, например: 

Ommgggg you are soo beaauuttiiffuullll 

the white one is sooooooo cute (9). 

Характерной особенностью как похвалы, так и 

общения в виртуальной среде в целом является 

использование эллипсиса. 

[You are] So talented & classy 

[She] Always [looks] stunning, with or without make up 

That fuchsia [is] ... drooling! (8). 

Итак, анализируя использование речевого акта 

похвалы в англоязычном интернет-пространстве, были 

обнаружены её общие характерные черты, выраженные 

традиционными способами, а также её особенности в сети 

интернет. 
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К общим чертам относятся такие цели похвалы, как 

выражение оценки адресантом и намерение доставить 

положительные эмоции адресату. 

К чертам, отличающим интернет-похвалу от других 

видов, прежде всего, принадлежит ее форма, которая 

диктуется особенностями общения в сети в целом. 

Нарушение грамматических норм, широкое использование 

креолизованных средств оформления высказываний 

используются в интернете для передачи экспрессивности 

сообщений.  Выражение похвалы в интернет-пространстве 

имеет более «гибкую» форму. При стереотипности 

тематики она имеет почти произвольную структуру, 

пользователь имеет больше свободы в выборе языковых 

средств, а набор клише практически отсутствует.  
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МЕДИЦИНСКИЙ ДИСКУРС: 

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

ВОПРОСНО-ОТВЕТНОГО ЕДИНСТВА 
 

Взаимоотношение врача и пациента является одним 

из ключевых вопросов медицинской практики на 

протяжении всей истории ее развития. Беседа врача с 

пациентом, особенно первая, предпринимаемая с 

https://www.instagram.com/p/BP-dMALBy8v/


9 

 

диагностической целью, должна быть четко организована, 

проведена профессионально грамотно и умело. Первая 

беседа с больным имеет не только диагностическое 

значение, но и терапевтическое; это важный 

психотерапевтический фактор в установлении 

доверительных отношений между врачом и пациентом.   

Коммуникативная компетентность врача начинает 

формироваться еще в процессе обучения в медицинском 

вузе. Несмотря на то, что врач – это лингвоактивная 

профессия и коммуникативная компетентность является 

профессионально значимой характеристикой врача, 

специально в медицинских вузах умениям и навыкам 

общения врача и пациента практически не обучают.  

Это связано, прежде всего, с тем, что, во-первых, 

четких универсальных правил общения медика с 

пациентом нет, хотя во всем мире при проведении беседы 

с пациентом и родственниками больного врачи пользуются 

общими принципами деонтологии – профессиональной 

этики медицинских работников. Во-вторых, искусство 

общения  приходит с опытом и зависит от личных качеств 

врача. В-третьих, в каждом конкретном случае сам врач 

выбирает наиболее правильные (с его точки зрения) форму 

и содержание проведения диалога в зависимости от своего 

профессионального опыта и состояния больного; 

разрабатывает адекватные стратегии и тактики 

коммуникативного процесса.  

Речевое поведение врача, способность 

устанавливать и поддерживать необходимый контакт с 

другими людьми во многом определяет его 

профессиональную компетенцию, обеспечивает 

эффективность профессионального воздействия. 

В связи с этим в современной лингвистике 

активизировался интерес к изучению языка медиков, их 

речевого поведения как объекту лингвистических 

http://www.rlsnet.ru/Diction.php#bm343
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исследований (Иванчук 1998, Кочеткова 1998, Бейлинсон 

2001), поскольку изучение медицинского дискурса дает 

возможность представить речевой облик современного 

врача, выявить эффективные способы речевого 

воздействия на пациента.  

Несмотря на то, что в силу многозначности дискурс 

неоднократно становился предметом полемики и вызывал 

различные толкования, большинство исследователей 

(Степанов, 1995; Падучева, 1995; Карасик, 2002; Макаров, 

2003; Красных, 2003; Седов, 2004 и др.) в качестве 

основных параметров признают дифиниции, даные 

дискурсу в «Лингвистическом энциклопедическом 

словаре» и в значительной степени соответствующее 

толкованиям П. Серио, Т. ван Дейка: «Дискурс (от франц. 

discours – речь) – связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами; 

текст, взятый в событийном аспекте; речь, 

рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [1, 

с.136–137].  

Сходное (и довольно лаконичное) определение 

дискурса дается в «Экспериментальном системном 

словаре стилистических терминов», где дискурс 

определяется как «последовательность речевых актов, 

образующих связный текст, погруженный в 

экстралингвистический контекст» [3, с. 69].  

Любой коммуникативный акт может быть 

рассмотрен с точки зрения стратегий, которые 

реализуются с помощью тактик (конкретных речевых 

ходов, последовательности речевых актов на 

определенном этапе интеракции) [5, с.162]. Стратегия как 
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генеральная линия коммуникативного акта определяет 

выбор тактических ходов, средств и приемов ее 

(стратегии) реализации. Таким образом, коммуникативная 

стратегия может быть определена как определенная линия 

речевого поведения в ситуации конкретного 

коммуникативного акта в интересах достижения конечной 

коммуникативной цели.  

Коммуникативное поведение медработника (а 

именно, речевые стратегии медицинского дискурса) 

связано с конечной целью общения – оказать 

квалифицированную медицинскую помощь заболевшему 

человеку. В такой коммуникации врач, как правило, 

реализует несколько генеральных линий – стратегий, 

поскольку конечная цель может быть достигнута лишь при 

решении таких вопросов как определение заболевания, 

назначение и проведение лечения, а также рекомендации 

относительно дальнейшего образа жизни и поведения для 

сохранения и укрепления здоровья. В зависимости от 

промежуточных целей (диагностировать – назначить 

лечение – рекомендовать) исследователи медицинского 

дискурса выделяют три основные стратегии: 

диагностирующую, лечащую, рекомендующую [4]. Также 

обращается внимание на то, что четкое и однозначное 

выделение конкретных речевых стратегий «в чистом виде» 

при общении врача и пациента не всегда возможно, так как 

взаимопроникновение и слияние речевых стратегий 

является характерной чертой медицинского.  

Так при первой встрече врача и пациента, во время 

первого осмотра и сбора жалоб (диагностирующая 

стратегия) врач может дать рекомендации относительно 

образа жизни пациента еще до проведения лечения 

(рекомендующая стратегия); в ходе лечения (лечащая 

стратегия) врачу может понадобиться  дополнительная 

информация (диагностирующая стратегия); назначив 



12 

 

лечение, врач может рекомендовать пациенту линию 

поведения относительно дальнейшего образа жизни 

(рекомендующая стратегия). 

Несмотря на то, что стратегии медицинского 

дискурса взаимопроницаемы, мы рассмотрим «в чистом 

виде» диагностирующую стратегию, реализуемую при 

первой врече врача и пациента, во время первичного 

медицинского осмотра, и ее наиболее распространенную 

тактику – тактику запроса конкретной информации. Целью 

данной тактики являетя определние возможных 

«проблемных зон» в самочувствии пациента, «болевых 

мест».  

Данная тактика реализуется с помощью 

вопросительных высказываний, характеризующихся 

определенной типизированностью. Задавая стандартные 

клишированные вопросы, врач старается получить 

конкретную информацию для постановки диагноза. 

Цепочка вопросов со стороны врача предполагает 

последовательно выстроенный (в форме ответов) рассказ 

пациента о своем состоянии здоровья с акцентом на 

указанных проблемных моментах.  

На занятиях по РКИ в медицинском институте при 

изучении иностранными студентами профессионально 

направленного цикла нами используется учебно-

методическое пособие "Я буду доктором!", цель которого – 

помочь иностранным студентам-медикам, обучающимся в 

англоязычных группах, подготовиться к общению в 

учебно-профессиональной сфере [2]. Значительное 

внимание в данном пособии уделено формированию 

умений диалогической речи, речевого поведения врача, 

что предполагает активное использование стандартно-

ситуативных речевых формул, поскольку стандартные 

ситуации предполагают стандартные выражения и 

стандартные речевые действия.  
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В нашей книге даны универсальные вопросы-

конструкции, вопросы-клише для обучения студентов 

сбору информации о жалобах больного при первичном 

медицинском осмотре, ведению диалога врача и пациента, 

для формирования умений и навыков коммуникативного 

акта, для обучения тактики запроса конкретной 

информации. 

 Прежде чем приступить к знакомству с 

клишированными вопросными и ответными 

конструкциями, студентам предоставляется план, по 

которому необходимо проводить сбор жалоб пациента, 

производить запрос конкретной информации: 

1. Общие жалобы; 2. Характер боли; 3. Интенсивность 

боли; 4. Локализация боли; 5. Иррадиация боли; 6. Время 

появления болевого приступа; 7. Причины/условия 

появления боли; 8. Продолжительность болевого 

приступа; 9. Дополнительные ощущения во время боли; 10. 

Уменьшение/исчезновение болевых приступов; 11. 

Условия/причины уменьшения боли; 12. Причины/условия 

исчезновения боли; 13. Повторение приступов боли; 14. 

Дополнительные жалобы. 

После этого студентам предлагаются реплики-

вопросы врача, которые необходимо соотнести с 

предложенным планом: «На что Вы жалуетесь?», «Что 

Вас беспокоит?», «Какого характера боли Вас беспокоят: 

давящего, сжимающего, колющего, ноющего?», «Какие 

боли Вас беспокоят: сильные или слабые?», «Где именно 

Вы ощущаете боль? Покажите», «Куда отдает боль? 

Покажите», «Когда появляется боль: утром, днем, 

вечером или ночью?», «Сколько времени продолжается 

приступ боли: несколько минут или несколько часов?», 

«Какие ощущения возникают во время приступа боли?», 

«Через какое время боль уменьшается?», «После чего 
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проходит болевой приступ?» «На что еще Вы 

жалуетесь?», «Что еще Вас беспокоит?»  

После того, как студенты усвоили предложенные 

конструкции, предлагаются следующие задания:  

1. Прочитайте диалог в лицах; 

2. Дополните диалог репликами-вопросами врача или 

репликами ответами пациента; 

3. Составьте диалог врача и пациента, используя 

следующие жалобы больного и т.п. 

После работы с готовыми диалогами мы переходим 

к творческим видам заданий, при которых студентам 

необходимо реконструировать предложенные диалоги, 

показав сформированность полученных ранее умений и 

навыков. 

Данная статья подтверждает необходимость 

изучения медицинского дискурса не только в научном, но 

и в учебно-профессиональном аспекте, так как умение 

врача грамотно построить диалог с пациентом, 

придерживаясь правил продуцирования устного 

медицинского дискурса, профессионально спланировать 

стратегии и тактики своего речевого поведения, являются 

залогом успешного лечения. 
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АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
 

Процес формування орфоепічних умінь у іноземних 

студентів є складовою загальної системи навчання та 

формування їхніх мовленнєвих  умінь і навичок.  

Ознайомлення з фонетичною системою мови починається 

на початковому етапі навчання, який є найбільш важливим 

і відповідальним, оскільки він забезпечує ефективність 

усього процесу навчання. Саме в цей період закладаються 

основні орфоепічні та мовленнєві вміння і навички, які 

покликані створити міцну базу  для оволодіння 

українською мовою як іноземною.    

Мета нашої статті - аналіз особливостей фонетики 

української мови з точки зору навчання української 

орфоепії іноземних студентів на підготовчих факультетах 

вищих навчальних закладів.  
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У процесі формування фонетичних та орфоепічних 

умінь і навичок у іноземців реалізуються такі основні 

завдання: створення правильного уявлення про звукову 

систему мови; з’ясування основних її понять – звук, склад, 

наголос; установлення зв’язку між звуковою й графічною 

системами, знаками усної й писемної форм мови; розвиток 

слухової й вимовної пам’яті. 

Вивчення фонетики включає три аспекти: 

акустичний, артикуляційний і лінгвістичний. Перший 

аспект вивчення звуків досліджує акустичні (фізичні) 

властивості звуків, а саме: якість звуків залежно від 

періодичності коливань, що становлять джерело звукових 

хвиль, тобто їх вияву у вигляді тонів чи шуму; висоту 

звуків, що зумовлюється кількістю коливань за певну 

одиницю часу; їхню інтенсивність, залежну від амплітуди 

коливань та їхньої частоти; тембр звука, зумовлений 

характером поєднання основного і додаткових тонів, 

утворюваних звуковою хвилею та їхнім відношенням до 

висоти й інтенсивності звука.  

За акустичними властивостями звуки мови 

поділяють на голосні (високої і низької тональності) й 

приголосні ( дзвінкі й глухі). 

Дослідження участі органів мовлення у процесі 

творення звука становить об’єкт артикуляційного 

(фізіологічного) вивчення звуків. Мовленнєвий апарат 

людини досить об’ємний. Він охоплює легені, розташовані 

в грудній порожнині, їхня функція полягає в поданні 

струменя повітря, потрібного для утворення мовного 

звука; дихальне горло, гортань, в якій розміщені голосові 

зв’язки; надгортанні порожнини – ротову і носову. 

Активнішою є ротова порожнина, де розміщені голосові 

зв’язки, язик, м’яке піднебіння  і губи. 

Усі органи мовлення беруть участь у творенні 

звуків, але в кожній окремій мові вони по-різному 
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співпрацюють, спричиняючи різну форму резонатора та 

характер перешкоди на шляху проходження струменя 

повітря. Для української мови основними формами 

перешкоди є зімкнення, щілина та їх поєднання. Ці 

особливості в рухові та взаємодії органів мовлення 

становлять основу артикуляційної бази мови.   

На основі артикуляційно-акустичних ознак 

створено артикуляційні класифікації звуків мови. За дією 

активних органів мовлення звуки поділяються на голосні й 

приголосні: голосні, в свою чергу, – на переднього, 

середнього й заднього ряду, високого, середнього і 

низького ступеня піднесення. Приголосні – на губні, 

передньоязикові, середньоязикові, задньоязикові і 

глоткові, або фарингальні. 

Наступним аспектом вивчення звукових засобів у 

фонетиці є лінгвістичний (соціальний, функціональний). 

Окремо взятий звук не має будь-якого значення, він його 

набуває лише в складі морфем і слів, виконуючи функцію 

розпізнавання і розрізнення їхніх значень (сад – зад, 

скажи – скажу). 

Певне слово кожен вимовляє по-своєму. Проте 

значення слова і кожна його складова частина 

сприймається однаково. Отже, у процесі спілкування 

людина розпізнає не окремий звук, а тип звуку, одиницю 

мовної системи, яка здатна розрізняти слова та їхні форми, 

– фонему.  

Саме з таких позицій (фонема й звук) будемо 

розглядати систему української фонетики в процесі 

навчання слухових і артикуляційних умінь і навичок 

іноземних студентів. Добре відомо, що різні форми 

спілкування іноземною мовою передбачають обов’язкове 

практичне оволодіння її звуковою системою, оскільки 

спілкування між людьми, засобом якого є мова, 

здійснюється саме за допомогою її звукової оболонки й 
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завдяки їй. У зв’язку з цим не можна недооцінювати 

важливості навчання правильної вимови іноземних 

студентів. 

Загальновідомо, що сучасне українське письмо є 

звуко-буквеним. Ідеальним звуко-буквеним письмом було 

б таке, в якому кожній фонемі відповідала б окрема буква. 

У нашому алфавіті 33 букви позначають 38 фонем. Як 

бачимо, повної відповідності між фонемами й буквами 

немає. Звуки [дж], [дз] позначаються двома буквами, а 

буква  щ позначає звукосполучення [шч]. М’які приголосні 

можуть позначатися двома буквами – ть, нь, ль-, а звук 

[дз′] навіть трьома – дзьоб. В інших випадках для 

позначення м’якості  приголосного служать букви я, ю, є, 

якщо вони написані відразу після літери на позначення 

м’якого приголосного. Наслідком такої невідповідності є 

те, що в багатьох випадках іноземці не можуть за однією 

буквою встановити, який звук позначено нею (лук-люк). 

Тому треба читати сполучення букв, які позначають 

голосний і приголосний, – склади. 

Аналізуючи звуки за ознакою палатальності, слід 

домагатися усвідомлення іноземними студентами того, що 

є окремі звуки, які виконують  функцію розрізнення 

значення слів (тин – тінь, стан – стань, лан – лань, рис – 

рись, син – синь), незважаючи на те, що в їхньому творенні 

багато спільного. Головна ознака, яка відрізняє м’які 

приголосні від твердих, – підняття середньої спинки язика 

до твердого піднебіння. В іноземних студентів може 

виникнути хибне уявлення про те, що той самий звук ніби 

роздвоюється на м’який і твердий, що м’які звуки є лише 

варіантами твердих. Насправді ж протиставлення в 

українській мові твердих і м’яких звуків таке ж 

правомірне, як і дзвінких та глухих [1, с.63]. Причиною 

нерозуміння для іноземців є лише те, що тверді й м’які 

звуки позначаються тією ж буквою.  
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Відомо, що в українській мові не всі приголосні 

фонеми утворюють пари за твердістю-м’якістю. М’які 

приголосні налічують у своєму складі такі 10 фонем: [т′], 

[д′], [с′], [з′], [ц′], [дз′], [й], [л′], [н′], [р′]. Усі вони, крім [й], 

мають парні тверді фонеми. Решта ж приголосних фонем є 

твердими [ 2, с.51; 3, с. 48], але всі вони в позиції перед [і] 

завжди пом’якшуються, тобто створюють протиставлення 

за диференційною ознакою твердість-м’якість (мий – мій, 

бий – бій, виє – віє, кит – кіт). Саме тому що їхнє 

пом’якшення та наступний голосний [и] чи [і] ведуть до 

розрізнення значення слів, у роботі з іноземними 

студентами з навчальною метою ми трактуємо пом’якшені 

приголосні як м’які фонеми.  

 Принцип української графіки називають 

поскладовим (буквено-складовим), або ще позиційним [2, 

с.35]. Із поділом на склади пов’язане таке важливе з 

практичного погляду для іноземців явище, як словесний 

наголос – виділення одного із складів слова посиленням 

видиху й збільшенням тривалості звучання голосного 

звуку, що досягається більшою напруженістю  

мовленнєвих органів. Роль наголосу в фонетичній системі 

кожної мови, в усій звуковій організації її надзвичайно 

велика. Характер наголосу, його місце, сила й пов’язані з 

ним ритм і мелодика мовлення визначають багато дечого у 

фонетичних явищах мови, посилюючи свій вплив на 

вимову багатьох звуків та їх сполучень, що відбивається 

так чи інакше на всій системі мови.  

У роботі з іноземними студентами великої уваги 

вимагає вивчення таких функцій наголосу як розрізнення 

граматичних форм слів (хáти – хатú, гóри -горú насúпати 

– насипáти, задúхтися – задихáтися) і розрізнення 

лексичних значень слів (дорогá – дорóга, óрган – оргáн, 

брáти – братú, зáмок – замóк, зáклад –заклáд, прáва – 

правá). 
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 Вивчення іноземцями українського наголосу 

ускладнюють його особливості – силовий характер 

(збільшення сили натиску видихуваного повітря), відносна 

(у порівнянні з іншими мовами) слабкість, його 

непостійність і рухомість (здатність переміщуватися з 

однієї частини слова на іншу – сестрá – сéстри, вихóдити 

– вúхід, водá – водянúй).  

 У період навчання, особливо на початковому етапі, 

студенти не мають достатнього досвіду користування 

іноземною мовою. Вони замінюють відсутність такого 

досвіду іноді свідомим, а частіше підсвідомим 

використанням умінь і навичок з рідної мови в практиці 

іноземної. Зазвичай це має негативний вплив на 

формування навичок іншомовної діяльності. У результаті 

багаторічної практики навчання української мови 

іноземних громадян ми вивели певну закономірність: 

щойно студент оволодіває елементарними мовленнєвими 

навичками української мови, тобто починає розуміти 

співрозмовника й співрозмовник розуміє його, як звукове 

оформлення власного мовлення стає йому абсолютно 

байдужим, і робота над вимовою втрачає для нього 

пізнавальний інтерес.  

Стосовно навчання іноземних студентів української 

мови, питання про місце практичної фонетики в процесі 

засвоєння орфоепії можна вирішувати по-різному залежно 

від мети й умов навчання. Так, у процесі навчання 

студентів-філологів практична фонетика, як правило, 

виділяється в самостійний аспект вже на початковому 

етапі. Навчання української вимови студентів природничо-

технічного профілю організується згідно з принципом 

фонетичної спрямованості всього навчального процесу в 

поєднанні з системним підходом. При визначенні місця 

фонетичного практикуму в процесі навчання майбутніх 

спеціалістів технічного фаху основним методичним  
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посиланням є визнання того, що професійна спрямованість 

викладання української мови не виключає занять  

практичною фонетикою на будь-якому етапі навчання. 

Зрозуміло, що рівень вимог до фонетичного оформлення 

мови студентів технічного фаху може бути іншим, ніж до 

вимови філологів. Очевидно, що для студентів 

нефілологічного профілю допускаються фонетичні 

порушення, які не заважають процесу комунікації (на рівні 

реалізації фонетичних ознак, що не стосуються системних 

відношень у мові). Такі порушення будуть помічені 

носіями мови, що може певною мірою впливати на 

спілкування, але в цілому не заважатиме правильно 

сприймати зміст інформації, на який передусім націлена 

увага слухача. Якщо ж допущені порушення заважають 

адекватному сприйняттю повідомлення, то вони  

недопустимі й свідчать про те, що мовець не володіє 

звуковою системою мови, яку вивчає. 

Отже, навчання української орфоепії іноземних 

студентів на початковому етапі вивчення мови має 

відбуватись шляхом систематизації відомостей з фонетики 

української мови, що дає можливість створити надійну 

основу для засвоєння правильної вимови.  
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ , ФУНКЦІОНУВАННЯ Й 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ-

ІНОЗЕМЦЯМИ 
 

Не знаючи термінології, не можна ні науку  

вперед посувати, ні передавати її здобутки народові 

І. Холодний 
 

Обов’язковою складовою фахової готовності лікаря 

є його професійне мовлення. Успіх лікування значною 

мірою залежить від знання медичної термінології, вміння 

спілкуватися з хворими та його родичами, колегами, 

студентами-медиками та інтернами. Різноманітність 

функцій професійного мовлення медичних працівників 

свідчить про те, що вміле використання мовленнєвих 

навичок є одним із найважливіших знарядь лікарської 

майстерності, здобуття якої починається під час навчання 

у ВНЗ, а продовжується протягом усього життя.  

До проблеми формування мовленнєвої компетенції 

майбутніх медиків зверталися Е. Арцішевська, Є. Божевич, 

Е. Бистрота, І. Зимня, М. Кабардов та ін. Проблеми 

української медичної термінології досліджували А. 

Іванишин, А. Дорожовець, О. Сисак, Л. Сілевич, О. 

Мельничук, В. Юкало, С. Бойцанюк, О. Перебийніс, Т. 

Саварин, Г. Паласюк, Ю. Яриш, ін.  

Термінологія – невід’ємна частина мови будь-якої 

професії, тому розуміння медичних термінів, їх 

походження, особливостей і т. ін. необхідне і викладачам, 

що працюють зі студентами медичної спеціальності, і 

самим студентам. «Медична термінологія – це система яка 

об’єднує термінологію медико-біологічних, клінічних та 
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фармацевтичних дисциплін, де переважна більшість слів 

іншомовного походження» [4,124].  

Українська медична наукова термінологія 

відзначається неоднорідністю як з погляду походження, 

так і семантики та її структури. Основою створення 

української медичної терміносистеми є народна 

термінологія, що складалася впродовж багатьох віків. Вона 

включає у себе спільнослов’янську термінологію (волокно, 

волосок, жилка), східнослов’янську (пазуха, шийка), 

власне українську (потилиця, м’яз). 

Жодна терміносистема не може існувати без 

іншомовних запозичень, навіть за умови, що вона зберігає 

народну основу, оскільки термінологія є складовою 

частиною національної лінгвальної системи, в якій широко 

представлені міжмовні контакти. Сучасна українська 

медична терміносистема досягла найбільшого ступеня 

інтернаціоналізації порівняно з термінологією інших 

наукових галузей завдяки впливу двох класичних мов 

античного світу – давньогрецької та латинської. 

Найвиразніше проявляється вплив грецької та латинської 

мов на початковому етапі розвитку медичної термінології. 

Українська медична термінологія, як і інші фахові, 

значною мірою базується на цих мовах. Існує декілька 

способів утворення українських медичних термінів на 

основі латинських та грецьких запозичень: 

1. Терміни, що не мають українських аналогів і 

вживаються в тій самій граматичній формі, що і в 

античних мовах: systema – система, trauma – травма, forma 

– форма, coma – кома, aorta – аорта, arteria – артерія, virus – 

вірус, camera – камера та ін. 

2. Українські відповідники, що мають латинську 

основу без флексії: diagnosis – діагноз, symptoma – 

симптом, narcosis – наркоз. 
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3. Латинські та грецькі терміни, що мають 

українізовану граматичну форму: dosis – доза, operatio – 

операція, oculus – око, immunitas – імунітет.  

На початку XVIІІ ст. у медичній галузі почався 

новий етап запозичення лексики з інших, живих мов 

(наприклад, з французької – акушер, грип, зонд, бандаж, з 

німецької – шприц, бормашина, з англійської – гайморит, 

дальтонізм, з польської – порошок, нирка тощо), що було 

обумовлено розширенням культурних, наукових, освітніх, 

торгівельних, політичних контактів із 

західноєвропейськими країнами. Проте за латинською 

мовою традиційно зберігається номінативна функція. 

Іншомовна термінологічна лексика, опинившись в 

українській терміносистемі, набуває здатності до 

семантичної еволюції на українському мовному ґрунті під 

впливом національної лексико-семантичної системи. Але 

численні запозичення цілком виправдані, оскільки для 

достатньої частини термінів відсутні однозначні аналоги в 

українські мові, наприклад: склера, кон’юнктива, 

астигматизм, катаракта.  

Дослідники Л.Шутак, Г Навчук, А. Ткач виділяють 

чотири етапи на шляху розвитку української медичної 

термінології: підготовчий (друга половина 19 ст. – початок 

20-го ст.), творчий (1917 рік – початок 30-х років 20-го ст.), 

русифікаційний (початок 30-их років 20-го ст – кінець 80-х 

років 20-го ст.), антирусифікаційний або відродження 

(початок 90-х років – наш час) [4,133]. 

Отже, становлення української медичної 

термінології не завершилося і до цього часу, воно активно 

продовжується, тому існує багато складнощів і проблем і 

для науковців-термінологів, і для викладачів медичних 

ВНЗ, і для студентів-медиків. 

Автори Л. Сілевич та О. Мельничук у статті 

«Лексичні норми фахового мовлення» звертають увагу на 
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те, що на цьому шляху існують об’єктивні складнощі, 

зокрема такі як багатозначність, синонімія, омонімія, 

паронімія і т. ін.  Наприклад, слово «операція» має кілька 

значень, натомість медиків цікавить переважно одне з них: 

«хірургічне втручання з лікувальною метою за деяких 

захворювань або поранень». Синоніми, якщо вони не є 

абсолютними, привносять у зміст тексту нові відтінки 

значення: ліки, медикаменти, зілля, бальзам, панацея; 

виснаження, безсилля, слабість, кволість, знемога, астенія. 

Обрати з цього ряду найбільш доречний синонім для 

конкретного тексту чи мовної ситуації  іноді буває 

складно, особливо іноземцям. Явище паронімії може 

призводити до помилкового вживання одного слова 

замість іншого, внаслідок чого спотворюється зміст 

повідомлення. Наприклад, в українській мові існують 

слова афект і ефект, апендикс і апендицит, психіатричний і 

психічний, в’язи і м язи, стрес і струс [3]. Для 

термінологічної омонімії характерним є те, що слова-

омоніми мають різне значення і функціонують у різних 

термінологічних системах. Так слово «клапан» може 

означати: 1) нашитий шматок тканини, що прикриває отвір 

кишені; 2) стулки в серці, що містяться біля отворів із 

передсердь у шлуночки. Маємо уважно ставитися до 

омонімічних термінів, розрізняти точне значення цих слів, 

щоб безпомилково вживати їх відповідно до контексту [4, 

103–104]. Характерним явищем для медичної термінології 

є і антонімія. Найчастіше для позначення протилежних 

явищ чи процесів у медицині використовуються 

однокореневі антоніми: гіповітаміноз – гіпервітаміноз, 

функція – дисфункція, ген – антиген. Існує в медичній 

термінології і достатня кількість антонімічних 

словосполучень: погіршення стану – полегшення стану, 

болісна процедура – безболісна процедура тощо. 
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Дослідники С. Бойцанюк, О. Перебейнос, П. 

Островський звертають увагу на нерозв’язану до цього 

часу проблему взаємодії національних і міжнародних 

компонентів у клінічній терміносистемі, вони пропонують 

розглядати її у таких аспектах: «1) врахування традицій 

терміновживання; 2) доцільність використання наявних у 

рідній мові еквівалентних термінів до іншомовних; 3) 

творення нових термінів за словотвірними моделями 

української мови». На думку цих авторів, існування 

великої кількості термінів-синонімів призводить до 

помилок і неточності, тому там, де це можливо, для 

називання кожного поняття слід залишати лише один 

термін [1]. Зазвичай перевага надається запозиченням, що 

поширені у світовій медичній практиці, бо вони сприяють 

уніфікації терміносистеми, проте відкидати найкращі 

здобутки національної термінології теж не варто [2]. 

У статті «Дві кодифікації медичної професійної 

мови» автор В. Юкало звертає увагу на «забруднення» 

професійної медичної мови розмовними, суржиковими, 

діалектними і т. п. словами. Це пояснюється як 

недостатньо унормованою українською медичною 

термінологією, так і непрофесіоналізмом мовців. 

Дослідник закликає фахівців звернути пильну увагу на цю 

проблему і посприяти її вирішенню, зокрема шляхом 

удосконалення системи рецензування стандартів [5].  

У лінгвістиці існують обов’язкові вимоги щодо 

термінів: співвіднесення терміна з поняттям, системність, 

точність, стилістична нейтральність, прагнення до 

однозначності в межах термінологічного поля, наявність 

точної дефініції та деякі ін. 

Отже, серед проблем як щодо створення, так і 

засвоєння професійної медичної лексики, можемо виділити 

щонайменше три великі групи. По-перше, це власне мовні 

проблеми, що властиві будь-якій мові, а особливо тій мові, 
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що перебуває у стадії активного розвитку, а значить, і 

постійних змін. Українська мова належить саме до таких 

мов, особливо це стосується офіційно-ділового стилю, а ще 

більше – наукового. Через постійні заборони, пов’язані з 

відсутністю державності, а потім і через недолугу мовну 

політику мова української науки, зокрема медичної, і досі 

остаточно не сформована. По-друге, з тих самих причин 

українська мова до цього часу використовується 

обмежено, особливо на Сході і Півдні України, а 

відсутність українського мовного середовища не сприяє 

засвоєнню державної мови навіть українськими 

студентами, а тим більше студентами-іноземцями. До 

цього слід додати постійні зміни навчальних програм, 

скорочення кількості годин для вивчення мови, відсутність 

на рівні ВНЗ інформації щодо мовної стратегії в державі 

хоча б на найближчі роки. Не сприяє засвоєнню 

нормальних мовних зразків недбале і часто 

безвідповідальне ставлення до мови ЗМІ, які мали б 

слугувати еталоном для слухачів і глядачів. По-третє, 

існують соціально-психологічні та психолого-педагогічні 

проблеми, зокрема зниження загального рівня знань 

випускників і їхня недостатня мотивація до навчання (це 

стосується як українських, так і неукраїнських студентів), 

цей перелік можна продовжувати. Ми не маємо змоги 

запропонувати комплекс швидких і безпомилкових заходів 

щодо розв’язання цього величезного кола не лише мовних 

та методичних проблем, багато питань для нас самих поки 

що залишаються без відповіді, проте ми спробували 

«поставити діагноз». 
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Е. А. Голованенко, Н. Л. Дунь,  

Украина, г. Сумы, СумГУ  
 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

Эффективное и успешное овладение русским 

языком как средством общения невозможно без знания 

лексики. Вопросу отбора лексических единиц, их 

презентации, формированию лексических навыков и 

умений уделяется особое внимание, поскольку перед 

иностранными учащимися стоит задача в краткие сроки 
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овладеть русским языком для продолжения обучения по 

выбранной специальности. Актуальность разработки 

данной темы обусловлена необходимостью акцентировать 

внимание на сочетании практической направленности и 

системного подхода к усвоению лексики на начальном 

этапе обучения русскому языку как иностранному (РКИ).  

Лексический аспект изучения любого иностранного 

языка является одним из самых важных аспектов практики 

обучения, поскольку сформированные лексические навыки 

– это одно из главных условий успешного общения на 

иностранном языке. Нарушение лексико-семантической 

нормы в речи учащихся приводит к смысловым ошибкам, 

делающим речь коммуникативно несовершенной или 

непонятной, а также затрудняет выражение собственных 

мыслей. 

Методика формирования лексических навыков 

основана на общедидактических и специальных 

принципах. Как известно, общедидактические принципы 

предполагают наглядность, доступность, посильность, 

сознательность, активность, последовательность 

предъявления материала, систематичность, связь теории и 

практики, прочность усвоения и научность. Специальные 

принципы связаны с особенностями изучаемых языковых 

явлений. 

Методы обучения лексике соотносятся с методами 

обучения языку в целом, которые А.Н. Щукин 

подразделяет на прямые (натуральный, собственно 

прямой, аудиовизуальный, аудиолингвальный и др.), 

сознательные (переводно-грамматический, сознательно-

практический, репродуктивно-креативный), 

комбинированные (коммуникативный, метод чтения), 

интенсивные [1, с. 19]. В процессе коммуникации слово 

как лексическая единица является основным компонентом 

речевого общения, поэтому в практике преподавания РКИ 
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обучение лексике традиционно базируется на 

коммуникативном методе. 

Коммуникативные потребности студентов 

необходимо удовлетворять на любом этапе обучения, в 

том числе и на самом раннем, развивая речевые навыки и 

умения. Связанные с ними лексические навыки, как и 

любые другие, формируются последовательно: 

ознакомление, тренировка и практика. При введении новое 

слово должно быть услышано, понято, произнесено, 

записано, прочитано и употреблено в элементарном 

предложении [2, с. 84]. Таким образом должны быть 

усвоены его значение, форма и основные синтаксические 

связи. Трудность отбора, введения и усвоения лексики в 

курсе вводной фонетики заключается в балансировке 

между необходимостью ввода нового звука с последующей 

отработкой его в слове в условиях ограниченности 

изученных до этого звуков и лексической ценностью слова 

с точки зрения использования его в речи. 

Учащийся должен воспринимать слово через как 

можно большее число каналов: зрительный, слуховой, 

тактильный и т.д. Поэтому, работая над усвоением 

лексики, важно активно включать все виды памяти: 

зрительную, которая развивается в ходе чтения и 

написания слов; слуховую, которая тренируется при 

восприятии иноязычной речи на слух; моторную, 

связанную с функционированием речевого аппарата и 

актом письменной фиксации слов, и, в конечном итоге, 

логическую, при помощи которой происходит полное 

осмысление изученного материала. 

Методика преподавания русского языка как 

иностранного, особенно на пропедевтическом этапе, 

характеризуется обучением языку на моделях – речевых 

образцах. При этом лексика, фонетика, морфология и 

синтаксис изучаются и усваиваются одновременно. Таким 
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образом ускоряется освоение языка, и обучение лексике 

становится активным процессом усвоения фонетических, 

грамматических, смысловых и ассоциативных связей, 

существующих между словами.  

Не заучивая отдельные слова, учащиеся начинают 

говорить, используя легко запоминающиеся самые 

простые предложения-модели типа: Это папка. Файл тут, 

а бумага там. и т.п. Далее при выполнении упражнений в 

моделях используются новые лексемы. Таким образом, 

уже с первых уроков у студентов должно создаваться 

впечатление, что они говорят по-русски. Это мотивирует и 

стимулирует учащихся, активизируя учебный процесс.  

По мере изучения нового грамматического 

материала модели усложняются и наполняются новыми 

лексемами. Введение лексики в таком случае происходит 

активно, но надо иметь в виду, что лексические единицы 

должны отбираться очень тщательно.  

Работа над лексикой на начальном этапе ставит 

целью сформировать не только активный и пассивный, но 

и потенциальный словарь учащихся. Активный словарь 

включает лексические единицы, которые студенты должны 

свободно употреблять в речи для выражения своих 

мыслей. Пассивный словарный запас формируется из 

лексических единиц, которые учащиеся должны понимать 

в процессе чтения и аудирования. Потенциальный словарь 

составляется из слов, о значении которых обучаемые могут 

догадаться по сходству с родным языком, по 

словообразовательным элементам или с опорой на 

контекст. Следует отметить, что потенциальный словарь 

носит индивидуальный характер и преподавателю важно 

способствовать его расширению.  

В процессе обучения на пропедевтическом этапе 

используются как переводный, так и беспереводный 

способы семантизации лексики.  
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Переводный способ раскрытия значения слова 

характеризуется использованием родного языка учащегося 

или языка-посредника, а также экономит время. Этот 

способ полезен для семантизации абстрактных понятий.  

Беспереводный способ семантизации новой лексики 

активизирует внимание и восприятие учащихся, развивает 

языковую догадку, устанавливает непосредственную связь 

иноязычного слова с предметом или явлением 

действительности. При этом повышается 

заинтересованность и активность студентов на занятиях по 

РКИ. Это наиболее продуктивный способ семантизации 

слов с конкретным значением, так как одновременное 

участие зрения и слуха способствует более прочному 

усвоению значения нового слова. Этот способ 

предполагает использование иллюстративной наглядности 

(рисунков, фотографий, компьютерных изображений, 

предметов, схем), мимики и жестов. Семантизация 

некоторых глаголов возможна с помощью 

иллюстративных движений или действий, пантомимы и др. 

Эффективны также словообразовательный анализ лексики, 

семантизация слов с помощью антонимов и синонимов, 

объяснение слов с помощью перечисления, с опорой на 

контекст и дефиниция.  

Перечисленные способы семантизации 

способствуют не только усвоению лексических единиц, но 

и развивают навыки чтения, аудирования, говорения и 

письма [3, с. 32]. 

Независимо от способа семантизации слов студенты 

всегда могут проверить себя по словарю. Отметим, что не 

стоит преуменьшать значение переводного способа, 

предполагающего работу со словарем. Использование 

словаря требует твердого знания русского алфавита, 

формирует умение работать со справочными материалами, 

способствует совершенствованию навыка самоконтроля. В 
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последнее время наличие электронных словарей и он-лайн 

переводчиков значительно облегчает эту работу. 

С первых шагов важно добиваться не только 

понимания семантики слов, но и приучать студентов к 

сознательному их запоминанию в контексте, а не к 

механическому заучиванию в изолированном положении. 

Для этого необходимо прививать учащимся умение 

самостоятельно анализировать незнакомые слова, 

особенно производные с точки зрения их 

словообразования. Важно научить студентов запоминать 

новые слова так, чтобы создать устойчивую связь между 

зрительным образом и словесным обозначением. Это 

способствует началу процесса понимания иностранной 

речи непосредственно, как и речи на родном языке, и 

возникновению образов в воображении автоматически. 

Если этот процесс не наблюдается, то студент вскоре 

забудет новые слова.  

Нужно подчеркнуть, что каждая единица 

лексической системы входит одновременно в два вида 

отношений: синтагматические (линейные) и 

парадигматические (нелинейные, ассоциативные). 

Благодаря этому лексема закрепляется в системе, где она 

сочетается с другими единицами и характеризуется 

значимостью (местом в парадигме семантически 

однородных единиц). Чтобы слово вошло в активный 

словарь учащегося, необходимо не только учить его 

семантике и плану выражения слова, но и формировать 

умение определять его парадигматические и 

синтагматические  связи.  

Примерами простейших парадигматических 

отношений являются пары слов, связанные 

противоположностью значений, т.е. антонимы, например: 

тут – там, хорошо – плохо и т.д. На начальном этапе 

целесообразно говорить о рациональном введении слов-
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антонимов в рамках определенной разговорной темы, 

поскольку вступая в парадигматические отношения между 

собой, они помогают без труда усвоить значение друг 

друга. Более сложные микросистемы состоят из слов, 

группируемых на основании сходства значений. Они 

образуют синонимические ряды (сейчас – теперь и т.п.). 

Следует заметить, что поскольку словарный запас 

учащихся невелик, на начальном этапе подбор синонимов 

применяется ограниченно. Слова с определенным 

сходством значений образуют также разнообразные 

тематические группы с иерархией единиц, которые 

сопоставляются как видовые и родовые (Куртка, пиджак, 

джемпер, рубашка, футболка – это одежда.) Эти слова 

объединяются на основе интегрального признака – 

архисемы – и противопоставляются по дифференциальным 

признакам (семам), входят в лексической системе в 

соотносительные устойчивые синтагматические связи с 

другими классами слов. При этом, соответственно, 

обнаруживаются зоны как совпадающей (общей), так и 

несовпадающей (специфической) сочетаемости, например:  
 

Парадигма- 

тические 

отношения 

Синтагматические 

отношения 

нахо 

дит 

ся: 

стоит  в комнате в углу на полу на столе  

 лежит  в комнате в углу на полу на столе 

 висит  в комнате в углу  на стене 
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парадигматические 

отношения 

синтагматические 

отношения 

мебель: стол           

 

стоит 

 стул           

 

стоит 

 шкаф         

 

стоит 

 кровать     

 

стоит 

 полка         

 

 висит 

элементы 

интерьера: 

ваза              

 

стоит 

 картина      

 

висит 

 часы            

 

висят 

 ковер         

 

лежит 

 

С учетом описанных отношений строятся 

предложения, объединяемые в мини-текст: Вот моя 

комната. Слева в углу стоит шкаф. Там висит моя 

одежда. Слева находится кровать. Здесь на полу лежит 

ковер. Рядом стоит стол. На столе лежат книги и стоит 

ваза. На стене висят часы. Такой мини-текст 

используется в качестве речевого образца. 

В этой связи следует сказать о валетности – 

потенциальной сочетаемости, т.е. способности слова 

присоединять слова. Немецкий лингвист Г. Хельбиг 

включает в теорию валентности параметры активности и 

пассивности. Под активной валентностью понимается 

«способность подчиняющего слова иметь при себе 
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определённые открытые позиции, которые заполняются 

или должны заполняться другими зависимыми от него 

словами. Пассивная валетность – это способность 

зависимого слова присоединяться к подчиняющему слову, 

заполнять при нём открытую позицию» [Цит. по: 4]. Для 

тренировки понимания пассивной валентности 

используются упражнения на подстановку подчиняющих 

слов, например: Мой друг … русский язык. А я ещё плохо … 

по-русски. – связанные с выбором лексем знать и 

говорить. А для понимания активной валентности 

предлагаются предложения с необходимостью вставить 

зависимые от глаголов знать и говорить слова: 

Преподаватель хорошо говорит… . А студенты ещё плохо 

знают ….  

Наряду с традиционными лексическими 

упражнениями эффективным является использование 

упражнений в виде кластеров. Кластер (пучок) представляет 

собой графически организованный лексический материал. В центре 

листа записывается ключевое слово-тема, от него 

рисуются стрелки в разные стороны к другим словам, 

которые связаны с темой. Другие слова также могут быть 

центром новых слов-тем. Ценность данного упражнения 

заключается в концентрации изучаемого на занятии 

материала [5, с. 32]. Такую работу целесообразно 

проводить начиная с начального этапа обучения, 

постепенно пополняя кластеры в соответствии с 

раширением  лексического  запаса. 

Таким образом, в процессе пропедевтического 

обучения в лексическом аспекте выделяется ряд задач: 

создать ядро будущего словаря активного пользователя 

русским языком как иностранным, опираясь на 

комплексный подход к усвоению лексических единиц, 

обеспечить поэтапное формирование лексических навыков 

и включение их в речевую деятельность. 
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Е. Н. Горегляд, 
Республика Беларусь,  

г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова  
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
 

Установление и развитие межкультурных контактов 

является одной из важных задач общественной жизни в 

современном многополярном мире. В процессе 

формирования готовности к межкультурному диалогу 

значительная роль отводится языковой политике в 

образовании. Значимым в решении этой проблемы 

является развитие межкультурного диалога в молодежной 

среде, что, в частности, реализуется в процессе обучения 

иностранных студентов в высших учебных заведениях. 

На современном этапе развития системы 

образования в Республике Беларусь перед высшей школой 

поставлены задачи, связанные с совершенствованием 

процессов обучения и воспитания, повышением  уровня 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Реформирование системы образования, происходящее в 

последние годы в Беларуси, преобразования в социально-

экономической, культурной и духовной сферах жизни 

человека влекут за собой повышенные требования к 

системе подготовки будущих специалистов, в том числе 

представителей зарубежных стран.  

По данным Министерства образования, в вузах 

Беларуси обучается более 13 тысяч иностранных граждан 

из 88 стран мира. Больше всего иностранных студентов 

приезжает в Беларусь из Республики Туркменистан  (около 

50%), Китайской Народной Республики  (около 17%) и из 

России  (около 8%). В Витебском государственном 
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университете имени П.М.Машерова, кроме китайских и 

туркменских студентов,  обучаются молодые люди из 

Индии, Пакистана, Бангладеш, Нигерии и некоторых 

других стран. Белорусское высшее образование привлекает 

молодых людей из-за рубежа возможностью обучения на 

русском языке, преемственностью советских традиций и 

невысокой стоимостью. 

Нахождение в иноязычной среде обусловливает 

необходимость общения, в процессе которого навыки, 

полученные при изучении родного языка, подсознательно 

переносятся студентами на язык изучаемый (в нашем 

случае русский). Возникающие при этом разного рода 

ошибки обусловлены отсутствием более или менее 

прочных навыков в области грамматики русского языка, 

действительным или кажущимся сходством языковых 

явлений в родном и русском языке и т.п.  

Особую сложность в процессе обучения 

иностранных студентов на филологическом факультете 

представляет тот факт, что они должны усвоить материал, 

предусмотренный типовой программой, рассчитанной на 

русскоязычных студентов. Мы ставим своей целью 

показать студентам проблемные положения синтаксиса 

русского языка, стремимся научить строить, воспринимать 

на слух и переводить предложения различного типа, а 

также выработать у иностранных студентов-филологов 

навыки языкового анализа. С этой целью нами разработана 

система занятий по темам, рассматриваемым в рамках 

раздела «Синтаксис», каждое из которых предполагает 

обсуждение теоретических вопросов и последовательное 

выполнение практических заданий, направленных на 

выработку умений строить различные синтаксические 

конструкции и понимать их коммуникативные 

особенности. Системное выполнение упражнений 
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позволит усовершенствовать грамматический строй речи 

студентов, повысить их общую речевую культуру. 

Ключевыми понятиями темы «Односоставное 

предложение» являются следующие: понятие 

односоставного предложения, его отличие от 

двусоставного (полного и неполного); глагольные (личные и 

неличные) и именные предложения.   

На практических занятиях студентам необходимо 

научиться разграничивать определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, 

инфинитивные, номинативные, вокативные, генитивные 

предложения. С этой целью можно предложить студентам 

выполнить следующие упражнения: 

1. Определите типы односоставных глагольных личных 

предложений. Как в них выражается значение лица? 

Найдите среди предложений пословицы, объясните их 

значение. 

1) Хочу летом поехать в Беларусь. 2) Хочешь 

получить высокую отметку на экзамене? Учи! 3) На улице 

продают первые весенние цветы – мимозы. 4) Сейчас 

живу в Витебске. Учусь. 5) Говорю-говорю тебе, а толку 

никакого! 6) Сколько ни говори «сахар», во рту слаще не 

станет. 7) Думаю продолжить изучение английского на 

следующий год. 8) Во всех газетах писали об этом. 9) 

Старостью не укоряют, молодостью не хвалятся. 10) 

После драки кулаками не машут. 

Как вы понимаете устойчивое выражение «толку 

никакого»?    

2. Определите типы односоставных глагольных неличных 

предложений. Выражается ли в них значение деятеля? 

Словом какой части речи выражен главный член этих 

предложений? 

1) К вечеру похолодало. 2) Лодку несло течением. 3) 

Отцу нездоровилось. 4) Не опоздать бы мне на поезд. 5) 
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Из Витебска до Москвы ехать одну ночь. 6) Надо срочно 

отправить эти документы. 7) Его знобит. 8) Сюда нельзя 

заходить! 9) Мне нужно выучить типы сказуемого в 

русском языке. 10) Трудно жить без родных и друзей в 

чужой стране. 

3. Определите значение номинативных предложений. 

1) Ровно полдень. Воскресенье. 2) Вот моя первая 

учительница. 3) Какой туман! 4) Море. Август, 

ослепительный и жаркий. 5) Маленький, заросший 

сиренью дворик. 6) Что за великолепный город! 7) Гора. 

Крутой спуск к реке. 8) Вот моя мама. 9) Шёпот, робкое 

дыханье, трели соловья, волшебство и колыханье сонного 

ручья. 10) Вот и берег моря. 

4. Прочитайте текст. Найдите в нём односоставные 

предложения, определите их типы. Укажите генитивные  

предложения.  

Скоро будет праздник. Надо купить подарки 

друзьям и родственникам. Маме куплю духи, она их очень 

любит, а папе подарю  шарф. Друзьям выберу подарки 

недорогие, но «с изюминкой».  

В магазинах шумит предпраздничная суета. 

Сверкающие гирлянды огней. Пахнет елью. Красиво!  

Вот и Новый год! На столе чего только нет! 

Салатов! Фруктов! Люблю вкусно поесть! Но вот 

начинают бить часы. Двенадцать ударов. Не забыть бы 

загаданные желания… Меня поздравляют, желают 

успехов и здоровья. Люблю этот праздник! 

Как вы поняли выражение подарок «с изюминкой»? 

5. Найдите вокативные предложения. Определите в них 

дополнительную семантику. 

– Соня, подавай самовар! – крикнули из избы.  

– Соня! – позвала мать. – Поставь самовар!  

– Соня! – с упрёком проговорил отец. – Разве так 

можно? 
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– Соня… Прекрасный, но очень наивный человек! 

Мне жаль её. 

Нам представляются также важными задания, 

предполагающие конструирование предложений, 

поскольку осознать смысловые и коммуникативные 

признаки предложения для студента-иностранца, пожалуй, 

важнее, чем структурные: 

1. Замените односоставные предложения двусоставными. 

Например: На дачах побелили деревья. – Дачники побелили 

деревья. 

У соседей поют. В дверь постучали. В газетах пишут 

о предстоящем фестивале «Славянский базар в 

Витебске». Вчера принесли письмо от Светы. Больному 

разрешили встать. Нас подслушивают.  Его здесь знают. 

Вам звонили. 

2. Перестройте двусоставные предложения так, чтобы 

они стали односоставными безличными. Изменяется ли 

при этом их значение? 

Образец: Буря повалила старую берёзу. – Бурей  повалило 

старую берёзу.  

Снежная лавина повредила линию электропередач. 

Молния зажгла сарай. Град побил посевы пшеницы. Я 

скучаю. Пахнет сирень. Сестра грустит. Мы чувствуем 

холод.   

3. Перестройте предложения в тексте так, чтобы они стали 

двусоставными. Изменилось ли при этом изображение 

картины природы? 

Зима. Выпавший пушистый снег. Деревни, 

утонувшие в сугробах. Укутанные инеем, притихшие леса. 

Уснувшие под снегом поля. Стало тихо.  

Как видно из текста упражнений, мы стремимся 

связать новые знания студентов с теми, которые уже были 

ими получены в ходе изучения других разделов курса 

«Современный русский язык», поскольку изучение 
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синтаксиса должно проходить с опорой на материал 

лексикологии, морфологии, фразеологии, а также на 

содержание культурологических дисциплин. Всё это 

позволит не только закрепить знания, полученные в ходе 

лекций, но и развить коммуникативные навыки студентов-

иностранцев, что, несомненно, является важным фактором 

процесса адаптации в инокультурной среде. 
 

Список литературы 
 

1. Горегляд Е. Н. Синтаксис простого предложения в 

русском языке: учебно-методическое пособие для 

иностранных студентов филологического факультета / 

Е. Н. Горегляд. – Витебск, 2014. – 52 с. 

2. Горегляд, Е.Н., Глаздовская, В.В. Простое 

предложение: методические рекомендации / авт.-сост.: 

Е.Н. Горегляд, В.В.Глаздовская. – Витебск: ВГУ имени 

П.М. Машерова, 2013. –50 с. 
 

 

Г. В. Дядченко,  
Україна, м. Суми, СумДУ  

 

 

ХРОНОЛОГІЧНА ТА МОВНО-ЕСТЕТИЧНА 

СТРАТИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ  

КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 

Український літературний процес кінця ХХ – 

початку ХХІ століть – явище світоглядно різнорідне, 

естетично різновекторне, художньо нерівнозначне, тому 

природним є науковий інтерес до поетичної мови цього 

періоду. Одна з визначальних ознак мови художнього 

стилю, поетичної мови – це “тенденція до індивідуалізації 

висловлення, до пошуку таких засобів мовної виразності, 

які б асоціювалися з індивідуальною мовотворчістю, 
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з мовним новаторством” [9, с. 42]. З’ясування цих питань 

пов’язане з осмисленням феномену поетичного покоління, 

із визначенням тих диференційних ознак, які в сукупності 

засвідчують формування характерної для розглядуваної 

мовотворчості стильової норми. Із “поколіннєвим” поділом 

пов’язане функціонування звичних кваліфікацій – 

шістдесятники, сімдесятники, вісімдесятники, 

дев’яностники, також – двотисячники [7, с. 36].  

Прихильники іншої стратифікації мовно-

літературного процесу стверджують, що демаркаційною 

лінією між поколіннями має слугувати Чорнобильська 

катастрофа й розпад СРСР. На цій підставі в єдиний 

сегмент об’єднують поетів 1980-х і 1990-х років – як 

представників постколоніальної культури, натомість усі 

літературні й культурні явища, що розвивалися в умовах 

опозиції до офіційної влади, зараховують до 

шістдесятництва. 

Акцентуючи увагу на різниці світоглядно-

естетичних концепцій письменників 1970-1990-х рр., 

дослідники (Т.І. Гундорова, Н.В. Зборовська) виділяють 

три самодостатні поетичні генерації: 1) представники 

“герметичної” поезії (автори Київської школи та 

“метафористи” 1980-х рр.); 2) бубабісти та їх прихильники 

й послідовники (“Пропала грамота”, “ЛуГоСад”, 

В. Цибулько та ін.), які опиняються на межі 1980-х і 1990-

х, тому спостерігаємо неузгодженість щодо їхнього 

зарахування до вісімдесятників чи дев’яностників; 

3) поетів 1990-х років як представників першого вільного 

покоління [5, С. 36–37]. 

Певну проблему становить розмежування творчості 

поетів 80-х рр. на власне вісімдесятників, які увійшли в 

українську літературу на початку 1980-х років, але їхня 

творча свідомість формувалася в умовах застійних 1970-х 

(Н. Білоцерківець, В. Герасим'юк, І. Римарук, Т. Федюк) та 
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поетів другої половини 1980-х рр. (молодших 

вісімдесятників), становлення яких відбувалося в час 

перебудови (О. Забужко, І. Малкович, П. Мідянка, 

К. Москалець, В. Цибулько) [5, с. 37]. 

Найбільш невизначена наукова позиція щодо 

поетів, які належать до літературного авангарду. Як мовні 

особистості вони формувалися в соціокультурних умовах 

70-х – 80-х років ХХ ст., однак час їхньої активної 

мовотворчості припадає на кінець 1980-х – 1990-ті рр. 

(групи “Бу-Ба-Бу”, “ЛуГоСад”, “Пропала грамота”). Тобто 

фактично вони перебувають між двома поколіннями, є 

своєрідною зв’язною ланкою між ними. Як наслідок, 

“бубабістів” зараховують то до вісімдесятників (за 

хронологією), то до дев’яностників, з якими вони ближчі 

за естетичною концепцією. 

Із погляду лінгвостилістики стратифікація мовно-

літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст. на 

окремі сегменти цінна тим, що дає змогу детальніше 

простежити та чіткіше визначити часові особливості 

розвитку національної поетичної мови з погляду 

збереження традиції та вияву новаторського. Адже відомо, 

що “історія того, як і чому змінився склад мовних засобів, 

прийнятих у традиційному вживанні, і є історія поетичної 

мови” [2, с. 389]. 

На тлі загального мовно-літературного процесу 

ХХ ст. поезію 1990-х років вирізняє ситуація одночасного 

співіснування кількох генерацій: у цей час продовжують 

активно творити і шістдесятники (І. Драч, Д. Павличко, 

Л. Костенко, Б. Олійник, І. Калинець), і сімдесятники, і 

вісімдесятники. Для нового поетичного покоління 

дев’яностників, яке увійшло в літературу на початку 90-х 

років ХХ ст., така ситуація знакова тим, що загострює 

потребу пошуку актуальних способів самовираження [3]. 

Це покоління критики визначають як “покоління 
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постепохи: постколоніальне, постчорнобильське, 

постмодерне, постхристиянське, що в своїй сумі є 

апокаліптичним” [11, с. 24]. 

Представниками періоду дев’яностих як знакового 

етапу українського мовно-літературного процесу й періоду 

в історії української поетичної мови є І. Бондар-

Терещенко, П. Вольвач, О. Гуцуляк, Р. Кухарук, І. Лучук, 

І. Павлюк, С. Пантюк, Г. Петросаняк, Р. Скиба, 

Л. Стринаглюк, Н. Федорак [4, с. 131–132]. На підставі 

співмірності поглядів багато поетів об’єдналися в 

угруповання – “Червона Фіра” (С. Жадан, Р. Мельників, 

І. Пилипчук), “Нова дегенерація” (І. Андрусяк, С. Процюк, 

І. Ципердюк), “ММЮННА ТУГА” (М. Кіяновська, 

М. Савка, Н. Сняданко, А. Середа), “Західний вітер” 

(В. Махно, Б. Щавурський, Г. Безкоровайний), “Нечувані” 

(О. Галета, Г. Крук, І. Старовойт), асоціація “500” 

(Ю. Бедрик, Н. Неждана) [10, с. 462, 553, 575, 601]. 

Узагальнюючи спостереження щодо наявності в 

поезії дев’яностників рис авангарду, модерну та 

постмодерну, В.П. Моренець визначає три головні 

естетично-стильові течії (або напрями) – традиційну, 

модерну й авангардну лірику, які вважає варіантними 

виявами єдиної художньої свідомості [7, с. 94]. 

Поетичний дискурс дев’яностників – це також 

об’єкт активного й докладного лінгвістичного вивчення. 

Ураховуючи специфічну естетику мововираження 

(передусім епатажність), декларативне заперечення 

традиційного словника і його антипоетичність, дослідники 

(О.О. Маленко, Г.М. Сюта, І.О. Дегтярьова) 

характеризують цю поетику як нігілістичну, 

антиестетичну. До її особливостей зараховують також 

незвичність асоціативних рішень, акцентовану 

філологічність письма, посилення ролі семантичного та 

стилістичного контрасту. Цілком умотивовано ці риси 
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пов’язують з особливостями художньої свідомості 

дев’яностників, із соціокультурною ситуацією, у якій вони 

формувалися як мовні особистості [5, с. 38], утворивши 

загалом “покоління національної депресії” (В. Даниленко). 

Із втратою віри в національний ідеал пов’язане 

домінування в поетичній мові 1990-х років екзистенційних 

тем і мотивів, зокрема мотивів самотності, розпачу, 

зневіри, розгубленості людини (Т.І. Єщенко, 

Н.М. Лебединцева). На семантико-стилістичному рівні цю 

тенденцію підтверджує сегмент словника, який формують 

лексеми з однойменними домінантними семами ‘біль’, 

‘самотність’, ‘розпач’ [8, с. 4]. 

Основним художнім напрямом у новітній 

українській літературі став постмодернізм. Більшість 

дослідників уважають хронологічним початком його 

зародження 1980-ті рр. і пов’язують цей дискурс з іменами 

Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака (літературне 

угруповання “Бу-Ба-Бу”), а пізніше – з представниками 

літературних об’єднань “Пропала грамота”, “ЛуГоСад”, 

“Нова дегенерація”. О.О. Маленко стверджує, що 

естетичним джерелом українського постмодернізму є 

мовотворчість модерністів 1920-х років [6, с. 460].  

Упродовж останніх десятиліть ХХ – перших років 

ХХІ ст. українська постмодерна практика виробила 

домінанти, які загалом співвідносні з параметрами 

світового постмодернізму: мовна гра, карнавальність, 

іронія й самоіронія, гротеск і пародія стали маркерами 

поетики вісімдесятників; ідейно-естетична плюральність, 

інтуїтивність в осягненні буття, семантичні експерименти з 

усталеними одиницями віршової мови, інтертекстуальність 

характерні для художньої мови дев’яностників [6, с. 460, 

479; 7, с. 99]. Спільною ознакою цих текстів є те, що в них 

“знецінюється будь-який смисл, окрім самої словесної гри, 
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яка проявляє свободу самовираження людини 

посттоталітарної епохи” [3, С. 72–73].  

Загалом констатуємо, що головні творчі принципи 

української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. – це свобода 

творчості, аполітичність, неоднорідність мовно-естетичних 

програм, образна та мовновиражальна розкутість, 

естетичний релятивізм, іронія, тяжіння до ускладненої 

метафорики.  Деструктивні явища, які руйнують усталене 

уявлення про образно-естетичні канони й норми поетичної 

мови, зумовлені прагненням авторів подолати 

стереотипність висловлення, максимально інтенсифікувати 

його оцінність. На цій підставі дослідники стверджують, 

що мовотворчість дев’яностників є спробою сформувати 

нову мовно-стилістичну парадигму, здатну адекватно 

реагувати на синхронні часові світоглядні, культурні й 

інтелектуальні процеси [6, с. 458] .  Це дає змогу визначити 

поетичну мову 1990-х – 2000-х років як неординарне й 

багато в чому відмінне від національної мовно-естетичної 

традиції явище. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРМИНОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЛЕКСИКА)» 
 

В учебном курсе «Русский язык как иностранный» 

лексика не выделяется для изучения в самостоятельный 

раздел. Однако в целях профессионально 

ориентированного овладения русским языком для 

студентов-иностранцев в Республике Беларусь 

предусмотрен дополнительный курс «Русский язык 

(профессиональная лексика)», в котором на первый план 

выдвигается именно работа по усвоению лексики – 

научных терминов.  

Термин определяется как слово или словосочетание, 

обозначающее понятие специальной области знания или 

деятельности и являющееся элементом определенной 

системы терминов. Это обязательно предполагает не 

только установление связей профессиональной лексики с 

определенной сферой знания или деятельности, усвоение 

системы специальных понятий названной сферы, но и учёт 

системных связей между их обозначениями – терминами. 

Иными словами, профессиональная лексика изучается как 

системное образование. В специальном словаре системные 

характеристики слова выражены, во-первых, по сравнению 

с общеупотребительной лексикой более определённо и 

отчётливо, а во-вторых, более многообразно, так как могут 

основываться на разных отношениях и связях. Это требует 

соответствующей организации учебного лексического 

материала.  
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Профессиональная направленность 

рассматриваемой учебной дисциплины предполагает 

формирование навыков речевого общения в рамках 

общенаучной, специальной и узкоспециальной тематики. 

Для будущих филологов базу такого общения образует как 

терминологический аппарат из области лингвистического 

знания, так и общая лексика научного стиля. Поэтому при 

изучении терминологии любой специальности необходима 

терминоведческая дифференциация лексики на 

общенаучную, межотраслевую и узкоспециальную. 

Термины первой группы характеризуют принадлежность 

специальной лексики к научному стилю, их содержание 

соотносится с широкими понятиями: природа, общество, 

культура, эволюция, мышление, язык, познание, наука, 

техника, теория, практика и др. Общенаучные термины 

являются также обозначением логических понятий и их 

видов (объект, субъект, явление, процесс, признак, лицо, 

понятие конкретное, абстрактное и др.); номинируют 

связи и отношения, характеризующие специальную сферу 

(система, структура, класс, род, вид, элемент, метод, 

специфика и др.); выступают обозначениями логических 

приёмов (анализ, синтез, сравнение, моделирование, 

аналогия и т. п.).  

Указанные термины являются базовыми в 

специальном языке любой сферы деятельности или 

отрасли науки. Исследователи справедливо подчёркивают, 

что «общенаучные термины нередко встречаются при 

определении понятий, т. е. в дефинициях и определениях» 

[4, с. 142]. Следовательно, работа по усвоению таких 

терминов должна опережать изучение узкоспециальной 

лексики. Вместе с тем заучивание точных дефиниций, 

глубокое и всестороннее освоение содержания 

общенаучных терминов на первом курсе не обязательно. 

Для подготовки студентов к занятиям по специальным 
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предметам и снятия языковых трудностей прежде всего 

значимо уяснение сущности общенаучных терминов. 

Поэтому средствами их семантизации может быть не 

строго научное определение, а иллюстрация (Природа – 

это лес, вода, почва, космос, звёзды и т.п.) или отсылка к 

другому термину (Объект исследования – это процесс или 

явление, которое изучается; Предмет исследования – это 

одна из сторон объекта, его составная часть) и др. Так 

закладывается основа дальнейшего освоения содержания 

термина. Если такая частичная семантизация отсутствует, 

у студента развивается языковая и содержательная 

некомпетентность, что приводит к полному непониманию 

текстов по специальности. 

Ко второй группе в современном терминоведении 

относят межотраслевые термины, используемые в 

нескольких родственных или отдалённых областях знания 

[3, с. 63]. На наш взгляд, при изучении профессионального 

языка достаточно упоминания о существовании такого 

типа терминов (морфология – в биологии, лингвистике, 

медицине); функция – в математике, лингвистике, 

физиологии), однако рассматривать их необходимо как 

узкоспециальные, потому что фактически речь идёт о 

межотраслевых терминах-омонимах, которые в каждой 

отрасли знания «наполняются своим специальным 

содержанием», а «в чисто лингвистическом плане у 

термина в новой области формируются новые системные 

связи» [2, с. 48]. В лингвистике важным оказывается 

значение, соотносимое с понятиями именно этой науки, 

остальные значения несущественны. 

Наибольшее внимание при изучении студентами-

инофонами профессиональной лексики уделяется 

узкоспециальным терминам, так как эти языковые знаки и 

выражают специальное научное понятие, и отражают 

место этого понятия в системе научных понятий, системе 



53 

 

научных знаний. Эффект от усвоения узкоспециальной 

терминологии оказывается на несколько порядков выше в 

сравнении с изучением лексики в целом: овладение 

специальной терминологией одновременно выступает 

знаком успешного усвоения специальных знаний из 

разных разделов лингвистики.  

Для эффективного изучения специальная лексика 

должна быть организована так, чтобы в содержании 

отобранных лингвистических терминов раскрывались 

знания об определённом участке языковой системы, 

подлежащие усвоению и использованию студентами в их 

учебной или последующей профессиональной 

деятельности. В общей методике преподавания РКИ 

выработаны три подхода к классификации лексического 

материала: тематический, логико-семантический и 

структурно-грамматический [1, с. 60]. При изучении 

специального языка эти подходы тоже имеют место, но в 

каждом случае обязателен учёт логико-понятийных 

отношений, существующих в рассматриваемой 

терминосистеме. Например, на первом курсе, реализуя 

тематический подход, на основе соответствующих текстов 

мы последовательно обсуждаем темы «Классификация 

наук», «Филология как наука», «Роль филологии в 

развитии общества», «Язык профессиональной сферы», 

«Текст и его тематическое единство», которые постепенно 

подводят студентов к изучению лингвистической 

терминологии по разделам. Одновременно 

устанавливается определённая иерархия обсуждаемых 

понятий, базирующаяся на разных видах логико-

понятийных связей. Так, вслед за определением науки в 

тексте «Классификация наук» рассматриваются виды наук 

– естественные, технические, гуманитарные науки, 

которые в свою очередь делятся на отдельные 

дисциплины. В итоге на основе родовидовых понятийных 
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связей выстраиваются логические цепочки (наука → 

гуманитарная наука → филология; наука → техническая 

наука → приборостроение и т. п.), которые используются 

при семантизации терминов по определённым 

грамматическим моделям: Филология – это 

гуманитарная наука, которая...; Гуманитарной наукой 

называют науку, которая…. Если связи терминов 

устанавливаются на основе партитивных отношений (часть 

– целое) (филология → лингвистика, литературоведение; 

лингвистика → фонетика, лексикология, морфология, 

синтаксис), то для семантизации терминов используется 

отсылка к целому: Лингвистика – это составная часть 

филологии; Фонетикой называется раздел лингвистики, 

в котором…. Установление таких связей позволяет 

наполнять содержание общих терминов конкретным 

смыслом, обеспечивает создание фонового научного 

контекста, иллюстрирует развитие научных понятий «по 

вертикали».  

При учёте одноуровневых связей между понятиями, 

выраженными в терминах, студенты получают 

представление о структурной организации изучаемого 

участка терминосистемы на горизонтальном, синхронном 

срезе языка. Например, понятие «языковая единица» 

реализуется на разных уровнях языковой системы 

терминами, которые находятся в отношениях соположения 

(когипонимии): фонема, морфема, лексема, синтаксема; 

понятие «фонетическая единица» выражено когипонимами 

звук, слог, фонетическое слово, синтагма). Группировка 

терминов способствует не только их запоминанию, но и 

постижению таких сложных специальных понятий, как 

система и структура языка. Установление субъектно-

объектных отношений в профессиональной лексике 

филологов приближает студентов к пониманию 

лингвистической специализации: филологией занимается 
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филолог, лексикологией – лексиколог, синтаксисом – 

синтаксист и др. 

Логико-семантический подход используется при 

классификации терминов по содержанию, которая 

строится в зависимости от логической категории понятия, 

обозначаемого термином. На этой основе выделяются 

термины понятийные (фонетика, полисемия и т.п.); 

предметные (словарь, глоссарий), процессные (спряжение, 

деривация), термины с личной семантикой (коммуникант, 

синтаксист), признаковые (ассимилятивный, 

производное) и акционально-статальные (спрягать, 

лабиализоваться). Значение слова-термина в таком случае 

соотносит его с классом, рядом, типом понятий. В каждой 

из групп, особенно в группе понятийных обозначений, 

возможна дальнейшая систематизация терминов по 

семантике. Можно отграничить номинации языковых 

единиц разного уровня (фонема, графема, фразема и др.); 

названия разделов лингвистики (графика, фонетика, 

лексикология, и т.д.); обозначения парадигматических 

отношений в лексике (полисемия, омонимия, синонимия, 

антонимия, паронимия) и др.  

Опора на логико-понятийные связи специальных 

лексем не исключает возможности их организации и на 

основе структурно-грамматического подхода – сходных 

особенностей формы термина, его деривационных связей, 

синтагматических характеристик. Например, задание 

установить сходные элементы в структуре отдельных 

рядов терминов успешно служит частичной семантизации 

этих терминов и способствует запоминанию значений 

терминоэлементов: орфоэпия, орфография, орфограмма; 

сема, семантика, полисемия; омонимы, синонимы, 

паронимы, антонимы и др. Выявление деривационных 

связей между терминами способствует усвоению не только 

субстантивных номинаций, но и целых гнёзд обозначений 
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признаков и действий (акцент, акцентология, 

акцентологический, акцентировать). Группировка слов с 

одинаковыми сочетаемостными характеристиками 

облегчает построение научного высказывания.  

Множественность логико-понятийных, 

смысловых и структурных связей специальной лексики 

позволяет продолжать примеры разных способов их 

организации. Однако ведущую роль играет личность 

преподавателя, который должен профессионально 

ориентироваться в изучаемом материале, в возможностях 

аудитории и, следуя целевой установке конкретного 

занятия, выбирать оптимальные способы включения 

терминов в актуальный или потенциальный 

профессиональный лексикон студента. 
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ВЗАЄМООБМІН НАЦІОНАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ 

В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ ЧУЖОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
 

В умовах глобалізаційних процесів питання 

розвитку, збереження та ознайомлення чужоземних 

студентів з культурними надбаннями українців, зокрема 

думовим епосом та кобзарським мистецтвом, стає все 

очевиднішим. Адже в процесі такого ознайомлення  

відбувається взаємообмін національними культурними 

цінностями, що є важливою складовою у розумінні 

прикметних рис характеру кожного окремого народу.  

На жаль, навчальний матеріал для іноземних 

студентів, у зв’язку з тим, що вони вивчають російську 

мову (вивчення української мови в англомовних групах 

розпочато з 2016 року), не орієнтований на розкриття 

національних прикмет українців, їх багатий внутрішній 

світ, традиційну культуру тощо. Тому іноземні студенти 

часто ототожнюють українців з росіянами, не розуміючи 

прямо протилежних їх ментальних особливостей. Однак, 

живучи в українському культурному, мовному середовищі, 

чужоземні студенти досить часто виявляють неабияке 

зацікавлення історією українського народу. Щоправда, тут 

у них виникають значні труднощі, адже брак відповідної 

інформації, незнання природи українців значно ускладнює 

самовизначення їх в українському духовному просторі. Та 

й нам, українцям, а надто викладачам нашої кафедри, 

знання національної природи, особливостей 

світосприйняття та світорозуміння інших народів, 

розширило б уявлення про внутрішній світ іноземного 

студента, покращило б міжкультурний діалог викладача з 
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таким студентом. Відтак, з такою метою у групах студентів 

з країн Близького Сходу, які навчаються в медичному 

інституті Сумського державного університету, ми 

практикуємо їх ознайомлення з українською усною 

народною творчістю, насамперед з думами. Зокрема, 

студенти прослухали записи дум, проаналізували та 

написали відгуки. В процесі таких наукових пошуків, 

відбувається взаємообмін національними цінностями 

кожного окремого народу.   

Так, наприклад, щоб точніше окреслити природну 

основу українського козака-воїна, іноземним студентам 

було пояснено смисл слова «козак», що увібрало  в себе 

первісне розуміння навколишнього світу. Чимало 

дослідників намагались пояснити це слово як запозичене. 

Проте нині воно трактується як питомо праукраїнське, що 

мало коріння ще з часів держави артів. Тоді існувало слово 

«кес» (варіанти «кос», «кас»), що означало «меч». Слово 

«кесар» складалося із двох слів «кес» (меч) і «сар» 

(головний), і мало значення перший воїн. Переходячи в 

інші мови, воно набирало іншого звучання. Так, люди  

озброєні «кос» (мечами) були «косаками», звідси й слово 

«козак» [1; с. 82–85]. Відтак, характер козаків відтворював 

істинне прагнення  до боротьби, що було властиве 

першому воїнові у ній, пройнятому поривом до перемоги, 

бажанням здобути собі славу, яка має бути вічною. «Слава 

не вмре, не поляже, отнині до віка!», – так закінчуються 

думи.  

Своєрідним постає образ воїна в курдській народній 

пісні “Bêrîtana” (Режим доступу: http://kurtce-

muzik.blogspot.com/2012/03/sipan-xelat-beritan.html). 

Студент групи ЛС-229 Ахмет Ішим, курд за 

національністю (Туреччина), проаналізував образ героїні 

цієї пісні − молодої дівчини на ім’я Берітан, що значить 

перший воїн. Вона постає в образі лева «şer», очолює і веде 

http://kurtce-muzik.blogspot.com/2012/03/sipan-xelat-beritan.html
http://kurtce-muzik.blogspot.com/2012/03/sipan-xelat-beritan.html


59 

 

за собою військо. У різних варіантах цієї пісні образ лева 

змінюється на образ хвилі «pêlan», яка грізно нищить все 

довкола.  Берітан є уособленням чоловічого і жіночого 

начал: дівчина сильна, як чоловік та одночасно жіночна, 

ніжна як троянда «кulîlka». «Саме ця молода дівчина 

вказала курдському народові шлях до свободи. Раніше наш 

народ не знав, як можна бути вільним, незалежним, жити 

по-іншому. Берітан стала для нас світлом свободи, вона − 

національна героїня» (архів автора) − коментує Ахмет.  

     Коли в українській народній думі «Козак Голота» 

слава козакам-лицарям виголошується у кінцівці думи, то 

у курдській пісні «Bêrîtana» народ возвеличує героїзм, 

хоробрість дівчини вже у зачині пісні: «Çendî hebim ji bîr 

naçe / Bêrîtana min» («Народ ніколи не забуде тебе / Наша 

Берітана»).  

В українському фольклорі не так багато зразків 

пісень, де головним героєм є жінка-воячка. У думах 

героїчного циклу образ матері виступає у персоніфікованій 

формі, а саме: Січ – Мати, Луг – Батько, перемога – Матір-

Слава. В українського та курдського народів прагнення до 

слави є природною рисою їх національного характеру. В 

українців ще в дохристиянський період перед майбутньою 

битвою переконували військо у красі боротьби за рідну 

землю, в тому, що ця боротьба освячена верхніми, 

божественними силами, й, насамперед, Матір’ю Славою, 

яка є захисницею племені.  

Про смерть нашу не думаймо, 

і життя наше на полі (бою) прекрасне. 

Б’є крилами Мати наша Слава і велить нам 

іти до січі,  

І маємо йти”  [3, с. 121], – 

так зазначено у «Велесовій книзі» [дощечка 8].  

Прикметно, що спільним в українського і 

курдського народів є традиційне сприйняття жінки-матері 
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як берегині роду. Курдські жінки, наприклад, нарівні з 

чоловіками мають право на власність, на голос у вирішенні 

сімейних справ, вони не носять паранджі, не позбавлені 

права вільного пересування по помешканню (нагадаємо, 

що в інших мусульманських народів жінки майже не 

виходять поза межі жіночої половини оселі). Серед курдів 

зовсім не поширене багатоженство. Зокрема, студент-курд 

Ахмет Ішим так коментує роль жінки у суспільстві: 

«Жінка і природа мають один корінь. Природа дає нам 

хліб, овочі, фрукти тощо, так і жінка дає життя. Ми 

говоримо, що жінка «jin» − це моє життя. Звертаючись до 

сестри чи дружини, ми кажемо «Xwişka mın», «Jına mın» 

(«моя рідна» у значення «та, яка дала життя»)» (архів 

автора). В українських народних думах соціально-

побутового характеру природа образу матері пов’язана з 

укладом хліборобської родини, де потрібні вміння 

господарювати, витривалість у праці тощо. Українська 

жінка переносить звичаї родини, а тим самим і нації, з 

покоління в покоління. І тому вивищення образу матері, 

святість у ставленні до неї в думовому епосі цілком 

зрозумілі.  

 Близьким за духом для іноземних студентів з 

Йорданії та Палестини є  герой думи «Козак Голота». 

Манера виконання кобзарем думи, урочистий, піднесений 

музичний її супровід спонукали студента Алсеюрі Ашрафа 

з Палестини (група ЛС-325) до певних узагальнень та 

висновків. Студент, зокрема, допускає, що саме таке 

виконання народної думи надихає воїнів на перемогу, 

вселяє віру у власні сили, дає впевненість у правильності 

своїх дій та вчинків. «У мене, навіть, виникло таке 

бажання, щоб кобзар так і про мене (нас) заспівав. Адже 

так співають про героїв, захисників своєї землі. А це 

почесно» (архів автора). Таким чином, перебуваючи в 
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Україні, Ашраф думками  поряд зі своїм народом, героями, 

які на цей час без нього відстоюють право на свободу.  

Якщо в українській народній думі «Козак Голота» 

діє герой-одинак, який перемагає татарина і славить поле 

Килиїмське, то в арабській народній пісні « الث رجال ث

موت قوا ع ال ساب  Про трьох чоловіків, які ідуть на») « ت

смерть») (Режим доступу: http://www.conan-

anime.com/t9842-topic#ixzz3zkn9WUYN)  герої діють 

колективно. В ній переважає темна кольористика, що 

змінюється на світлу після смерті героїв, бо їх душі 

випромінюють світло «نطو». Всі герої пісні не хочуть 

бачити смерть один одного, тому кожен із них бажає 

померти першим. Просторово-часова модель народного 

твору простежується крізь збірний образ очей героїв, в 

яких відображується вся Палестина «نيطسلف بح ةمهتلاو». 

Почуття етнічної єдності творять основу сюжету пісні: 

герої співпереживають за долю нації, помирають за волю 

як леви, що є символом мужності, сили, гордості, війни, 

влади, стійкості) (Режим доступу: 

http://symbolist.ru/animals/leo.html). Образ лева є як 

солярним, так і люнарним символом. В якості солярного 

символу цей образ уособлює жар, світло, блиск, що, 

власне, й зауважуємо у цій арабській народній пісні. 

Єдність, як зазначає Сейф у відгуку, для палестинців є 

головною складовою характеру кожного героя, який 

бореться за свободу і помирає за неї. Вона сильнішає у разі 

смерті героїв, об'єднує народ для помсти ворогам. Ця пісня 

є яскравим прикладом того, бо ж герої у ній звертаються 

до Аллаха із закликом помститися катам за їх смерть «يزاج 

ا ش يهم ي ل عه وعموما» («О, ع سامي ورب ندوب ال م ال بي جازي ع

Аллах! Дай покарання тому катові»). Натомість, в кінцівці 

української народної думи «Козак Голота» герой 

возвеличує козацьку славу, в майбутньому сподівається  не 

http://www.conan-anime.com/t9842-topic#ixzz3zkn9WUYN
http://www.conan-anime.com/t9842-topic#ixzz3zkn9WUYN
http://symbolist.ru/animals/leo.html
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лише на перемогу побратимів над ворогом, але й на 

власну:  

Дай же Боже, щобъ козаки пили та    

гуляли, 

Хороші мислі мали, 

Одъ мене більшу добичу брали, 

И неприятеля підъ нозі топтали! 

[6; с. 24] 

В арабській народній пісні « قوا ع ساب الث رجال ت ث

موت  часто («Про трьох чоловіків, які ідуть на смерть») « ال

фігурує число «3»: головних героїв троє, помирають вони 

у вівторок, що за арабським календарем є третім днем 

тижня). Студент Сейф з Палестини пояснює, що ця цифра 

означає життя, час, космос, розум, що нерозривно поєднані 

між собою. Світосприйняття палестинського народу 

розкривається через ставлення до життя як першооснови 

духовного буття, яке не продається і не купується. Ця 

народна пісня є підтвердження тому, адже чоловіки не 

зрадили своїх ідеалів, не виказали своїх побратимів- 

однодумців, тому їх і засудили до страти. Часова модель 

асоціюється з неосяжною космічною енергетикою, де 

відбувається спілкування душ після смерті, які 

продовжують товаришувати між собою і обмінюються 

думками та ідеями. Відтак, навіть після смерті герої пісні 

не вмирають, а переходять в космічний енергетичний 

простір, де продовжують жити їх думки та надихати народ 

на продовження і втілення ідей свободи та незалежності. 

«Ми їх не бачимо біля себе, але відчуваємо присутність 

їхніх душ», − так зауважує Сейф Хдаір у відгуку. «Гострий 

розум потрібний, щоб чітко мислити, бо ж він як 

провидець, вказує правильний шлях. Коли відкинеться все 

зайве, то людина буде насолоджуватися своїми знаннями, 

адже вона знає сенс кожної речі та дії. За такого підходу 

ми робимо правильні висновки і людина наповнюється 
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енергією і живою силою» (архів автора), − продовжує свою 

думку студент.  

З неприхованою гордістю студент говорить про 

трьох воїнів-героїв, які є для нього взірцем мудрості, 

непохитності, адже вони правильно вибрали свій шлях, 

відсіяли дріб’язкові речі та стали на важкий, проте такий 

потрібний шлях для свободи палестинського народу. 

Сміливою постає для іноземних студентів і 

українська дівчина Маруся в думі «Маруся Богуславка», 

яка ризикуючи життям, випускає з темниці своїх 

земляків:  «То дівка-бранка добре дбає, До темниці 

приходжає, Темницю одмикає, Темницю одмикає» [5; с. 

24]. Для  Мохаммада Абу-Хамеда з Йорданії (група ЛС-

310) вона є прикладом для наслідування. «Ця дівчина не 

забула свою Батьківщину, − говорить студент, − 

ризикуючи своїм життям, вона відпускає невольників-

українців додому. Вона дуже хоробра» (архів автора). 

Аналізуючи народну думу, студент робить висновок про 

те, що цей народний твір потрібно вивчати у школі. 

Звертає увагу Мохаммад й на те, що героями українських 

народних дум є прості українці з глибоким внутрішнім 

світом. «У нас в Йорданії − зауважує студент, − в піснях 

возвеличуються образи короля, генерала, керівника, але 

ніяк не простих, звичайних людей. Українці ж бережуть в 

пам’яті подвиги славних козаків, возвеличують їх у піснях. 

Хоробрими є не тільки чоловіки, але й дівчата» (архів 

автора).  

 Таким чином, усна народна творчість українського, 

курдського та арабського народів є важливим джерелом у 

дослідженні їх національних картин світу, адже 

світосприйняття і світорозуміння фольклорних героїв 

засновано на суто національному розумінні основ народної 

моралі, етики, естетики. Це дає можливість у 

багатокультурному мовному середовищі краще зрозуміти 
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один одного та входити в життя сучасного світу на своїх 

питомо національних духовних підставах.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЫРАЖЕНИЯ 

ЧАСТНЫХ ПАДЕЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ИНВАРИАНТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Проблема формирования грамматических навыков у 

студентов, изучающих язык как неродной, по-прежнему 

находится в сфере пристального внимания специалистов в 

области методики преподавания русского языка. Не 

секрет, что лексическая база иностранного языка 

формируется быстрее, чем грамматическая, несмотря на то 

что в количественном аспекте грамматические значения 

уступают значениям основ, которые принято называть 

лексическими значениями. Проблема усвоения русских 

грамматических значений еще более усиливается, если 

родной язык не принадлежит индоевропейской семье, для 

языков которой свойственна определенная 

соотносительность грамматических значений даже при 

несовпадении в средствах выражения. Например, 

англофоны, несмотря на отсутствие именного склонения в 

английском языке, не испытывают серьезных затруднений 

в понимании падежных значений, так как и русский, и 

английский язык сохраняют общую тактику построения 

описания события с опорой на обозначение субъекта 

исходного действия, самого исходного действия и всех 

остальных участников события через их отношение к 

исходному действию.  

Другая сложность, возникающая при усвоении 

грамматического значения, заключается, как это ни 

парадоксально, в его простоте, элементарности: сложное 

содержит в себе многие составляющие, которые делают 

сложное более определенным, конкретным, так же, как 
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номинация высокий каменный дом с большими окнами 

более конкретна, чем номинация дом. Грамматические 

значения, выражающие базовые, наиболее частотные и 

простые смыслы, наиболее трудны в формулировании, а 

полученные формулировки сложны для понимания, 

особенно если такие формулировки предлагаются 

студентам без базовой лингвистической подготовки, что в 

большинстве случаев является закономерностью, чем 

исключением. Студенты, начинающие изучать русский 

язык, редко искушены в грамматике родного языка, 

поэтому попытки опереться на некоторые аналогии чаще 

всего заканчиваются неудачей. 

Еще одна проблема, с которой преподаватели 

сталкиваются при формировании грамматических 

навыков, состоит в многозначности отдельной 

грамматической формы и сочетаний грамматических 

форм, что требует специальной работы для закладывания 

навыка интерпретации значения грамматической формы в 

конкретном предложении. Умение понять, какое из 

возможных значений грамматической формы реализовано 

в конкретном предложении или какую форму выбрать для 

выражения соответствующего значения в рамках данной 

синтаксической конструкции, определяется многими 

составляющими: от умения различать разные 

грамматические формы до умения сопоставлять 

грамматическую форму с лексическим значением 

словоформы. Среди этих умений важнейшим, на наш 

взгляд, является способность сопоставлять значения одной 

словоформы, видеть внутреннюю связь этих значений. 

Общепринято при рассмотрении семантической 

стороны многозначного слова выстраивать определенную 

иерархию лексико-семантических вариантов: от прямого 

значения к переносным. При этом прямое значение 

рассматривается как организующее начало всей системы 
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значений, которое удерживает семантическое тождество 

слова: до тех пор, пока мы понимаем метафорическую или 

метонимическую связь переносных значений с прямым, 

данные значения объединены рамками одной лексемы. 

Возникает закономерный вопрос: а что сохраняет 

семантическое тождество грамматической формы? Может 

ли одно из частных грамматических значений 

рассматриваться как прямое, а остальные как переносные 

на основе грамматической метафоры или метонимии? 

Системная лингвистика дает утвердительный ответ на этот 

вопрос [1,2]. В качестве примера рассмотрим значения 

формы дательного падежа, выделим прямое, инвариантное 

значение падежной формы и установим характер связи 

между инвариантным значением и всеми остальными. 

У дательного падежа в беспредложном 

употреблении обычно выделяются следующие значения: 
 

1) Объектное: велеть, советовать (совет) сыну 

учиться, вредить (вред) здоровью, помочь (помощь) 

матери, сочувствовать (сочувствие) больному, 

отдать, послать, посвятить книгу матери, 

хвалиться друзьям, говорить ученику, открыться 

другу, верить слову, толчок мыслям, рекламация 

заводу, протест послу; Жене от него ни строчки; 

Дочке не было подарка от отца; Ударнику – 

уважение от всех; Вам – ничего утешительного; 

Тебе вызов, приказ; 

2) Объектно-определительное значение: в случаях типа 

задание конструкторам, вино гостям, гимн солнцу, 

стипендия студентам, пощечина негодяю, букет 

дебютанту, спасти жизнь ребенку, прострелить 

руку врагу; Она ему не сестра; Я вам не игрушка; Он 

тебе не советчик; 
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3) Значение предикативного признака: Земля – 

крестьянам;Слово – ветеранам; Письмо – брату;  

4) Букет – дебютанту; Стипендия – студентам; 

Памятник – герою; Телеграмма – тебе;  

5) Субъектное значение является основным: Больному 

плохо, нездоровится; Начальнику много забот, ему 

хватает неприятностей; Сестре жаль брата; Сыну 

год; Вам стыд и позор; Бойне наступил конец; 

Студенту деньги кстати; Ему нет другого выхода; 

Тебе бы отдохнуть; Нам не видно звезд; Отцу надо 

ехать, ему не хочется оставаться; Старику жизнь в 

тягость; Матери счастье – растить детей; 

6) Субъектно-объектное значение (совмещающее 

значения субъекта состояния и объекта того действия 

или состояния, которым это состояние обусловлено) 

дат. п. имеет при выносе в начальную позицию 

формы с объектным значением в таких случаях, как 

Больному врачом позволено встать; Студенту 

помогают из дома; Старику от внуков помощь; 

Людям от пчел польза; Мальчику попало от отца. 

Нетрудно заметить, что в одних случаях падежное 

значение определяется в присловной позиции, т.е. на 

уровне словосочетания, а в других случаях на уровне 

предложения. В этом случае инвариантное значение 

вычленяется с трудом и видимой связи между 

приведенными значениями не усматривается. Если же 

рассматривать формы дательного падежа всегда в рамках 

предикативных единиц исходя из того, что падежная 

форма указывает на способ участия предмета в событии с 

точки зрения некоторого исходного действия, то 

инвариантное значение достаточно легко вычленяется. 

Тогда ближе всего к инвариантному значению будет 

субъектно-объектное значение, которое указывает на 

предмет, инициированный внешним воздействием к 
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самостоятельному действию и действующий как 

вторичный субъект. Преломление этого инвариантного 

значения можно наблюдать в каждом конкретном 

случае: Мать велит (советует) сыну учиться (сын 

слушает, пока мать говорит); Руководитель дал задание 

конструкторам (конструкторы получили задание после 

того, как его выдали); Письмо – брату (брат получит 

письмо, потому что письмо ему отправили). Именно это 

инвариантное значение делает возможным предложения 

типа Больному плохо, нездоровится; Начальнику много 

забот, ему хватает неприятностей; Сестре жаль брата, 

в которых актуализирована идея навязанного, 

вынужденного состояния, которое субъект проявляет не по 

своей воле. Вторичная субъектность, выражаемая формой 

дательного падежа наглядно проявляется при 

сопоставлении с близкими по смыслу конструкциями: ср. 

Кто пойдет в магазин? и Кому идти в магазин?; Купил 

книгу отцу (отец возьмет книгу) и Купил книгу для отца. 

Выделение инвариантного значение падежной 

формы дает возможность выстроить иерархию частных 

падежных значений и определить последовательность 

введения частных значений при формировании 

грамматической компетенции обучающихся. Как нам 

кажется, начинать следует с освоения инвариантного 

значения падежа в беспредложном употреблении, после 

этого переходить к ближайшим значениям, основанным на 

метафоре, и только после этого к значениям, связанным с 

инвариантным метонимически. При такой 

последовательности изучения частных падежных значений 

у студентов может быть сформировано целостное 

восприятие падежной формы, что приведет к более 

осмысленному использованию падежной системы 

русского языка.  
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СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В 

ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Фразеология любого языка – это бесценный 

источник знаний о народе, ключ к пониманию 

национально-культурной специфики определенного языка, 

одно из наиболее интересных проявлений национально-

детерминированной специфики менталитета народа. 

Любой язык выражает культуру народа, говорящего 

на нем. По словам В.Н. Телия, «фразеологический состав 

языка – это зеркало, в котором лингвокультурная 

общность идентифицирует свое национальное 

самосознание. Именно фразеологизмы как бы называют 

носителями языка особое видение мира, ситуации» [3, с. 

55].  

В конце XX – начале XXI века активизировался 

интерес к особой группе фразеологизмов – соматической 

фразеологии.  

http://www.philologoz.ru/melnikov/systmet.htm
http://www.philologoz.ru/melnikov/systmet.htm
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Под соматической фразеологической единицей 

понимается фразеологизм, компонентом которого является 

слово, называющее орган, часть тела человека. 

Впервые термин «соматический» ввел Ф. Вакк, 

который, рассматривая фразеологизмы, имеющие в своем 

составе слова – названия частей человеческого тела 

(названные автором соматическими), делает вывод, что 

они являются одним из древнейших пластов 

фразеологического состава языка. 

Соматические фразеологические единицы изучали 

такие ученые, как A.M. Чепасова, В.А. Лебединская, Н.Ф. 

Алефиренко, Ю.А. Долгополов, В.Ф. Скнар и многие 

другие. Большинство исследователей также 

придерживаются мнения, что СФЕ относятся к самым 

древним разрядам лексики.  

Фразеологизмы с соматическими компонентами 

возникают независимо друг от друга в разные периоды и в 

разных языках, существуют во всех языках и занимают 

значительную часть во фразеологическом составе любого 

языка. Исследователи установили, что фразеологизации 

чаще других подвергаются соматические лексемы, 

которые представляют собой названия внешних частей 

тела, тех, которые характеризуются наибольшей 

активностью, функции и значения которых очевидны, 

непосредственно наблюдаемы самим человеком. Для 

фразеологии многих языков характерно большое 

количество слов, называющих органы чувств, посредством 

которых человек воспринимает окружающий его мир и 

себя в нем. Это также свидетельствует о продуктивности 

данной группы, что обусловлено как внутриязыковыми, 

так и внеязыковыми факторами. 

Совпадение образности соматических 

фразеологизмов в разных языках объясняется не только 

заимствованием, но и общими закономерностями, которые 
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приводят к возникновению близких фразеологических 

единиц, демонстрирующих универсальный характер 

переноса соматических лексем, их функционально-

семантическую динамику в составе фразеологических 

единиц [2, с 53]. 

Части тела и их названия в различных языках 

существуют не только в  своем прямом значение, но имеют 

также и символический характер. Используя названия 

частей тела в пословицах, поговорках и т.д., люди 

стараются более точно и емко передать свои мысли. 

Собственное тело для человека ближе всего, поэтому с ним 

сравнивают, когда говорят о чем-то хорошо знакомом. 

Часто носители языка прибегают к помощи слов, 

называющих их органы, для описания самых разных сфер 

действительности, включая эмоции. 

Во многих языках соматизмы в составе 

фразеологических единиц стоят в количественном 

отношении на третьем месте после слов, обозначающих 

действие и качество. 

В туркменском языке соматические фразеологизмы 

представляют довольно большую группу. Проведенный 

анализ показал, что в ней преобладают слова, называющие 

органы чувств, посредством которых человек 

воспринимает действительность, познает мир и самого 

себя. Компоненты глаза, рука, голова и др. прямо 

соответствуют чувственной (глаза, рука) и логической 

(голова) ступеням познания. 

Фразеологические единицы с соматизмами имеют 

разные коннотативные значения, которые 

детерминированы их основным значением (частей тела 

человека) на основе метонимического переноса. 

К самым распространенным соматическим 

компонентам среди рассмотренных нами туркменских 
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пословиц и поговорок относятся лексемы «рука», «глаза», 

«язык», «голова».  

Имеются единичные примеры с компонентами 

«палец», «кулак», «пятка», «колено». 

Наиболее частым по употреблению соматизмом 

является лексема «рука», которая употребляется во 

фразеологизмах в разных значениях, главные их которых: 

- мастерство и трудолюбие: Красота рук среди 

людей шествует; Имеешь руки, лопата найдется, значит, 

и деньги заведутся; У рук-работяг денег много; Дело 

делает инструмент, а хвалят руки; Земля, к которой не 

приложил руку, не имеет названия; Рот ловок за столом, 

руки – в работе; Множество ртов – в еде проворны, 

множество рук – в работе прилежны; Руки человека и 

пустыню в цветник превратят; 

- уважительное отношение к труду и людям труда: 

Что сделал своими руками, вдвое дороже; То, к чему не 

приложил руку, цены не имеет; Заказал ученому – не учи 

его, отдал мастеру – забудь о своих руках / Отдал 

мастеру – руки убери, заказал грамотею – не учи его; 

- доброта, помощь, взаимопомощь: Денег нет 

наградить – имей руки погладить; Рука берет, она же и 

отдает; Рука берущая – она же дающая; Рука моет руку, 

две руки – лицо; 

- лень, небрежное отношение к работе: Камыш 

легонько возьмешь – руку порежешь; Рука сломалась, 

чтобы криво срастись; Тупой нож руку режет; 

- выражение негативного отношения к 

пустословию: У глупца – на языке, у мудреца – в руке; 

- отрицательные черты характера: Чужими руками 

жар не выгребай / Чужими руками горячие угли не таскай 

(делать что-то чужими руками, за чужой счет); Одной 

рукой два арбуза не схватишь (о нерешительности, 

слабости характера); 
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- ответственность за сделанное: Натворил руками – 

перенесешь на плечах. 

Встречаются немногочисленные пословицы, в 

которых используется лексема «палец», в которой 

заключены значения: 

- часть целого: Укусишь палец – больно всей руке, И 

пальцы неодинаковы;  

- указание на важность совместного труда или 

действия: Ни возьмешься всеми пальцами – узла не 

развяжешь. 

Лексема «глаза» во фразеологии туркменов 

означает источник сведений об окружающем мире, один из 

основных информационных каналов для человека. Глаза 

являются уникальным органом, выражающим истинное 

состояние души, положительные черты характера 

человека, сострадание и любовь к ближнему: Красота от 

глаз и рта; Красота человека – лицо, красота лица – 

глаза; Ум – это глаза Бога, человечность – глаза народа; 

Глаз не увидит – сердце не полюбит; Если товарищ твой 

слеп – и ты зажмурь глаз / Если у тебя сосед слепой, ты и 

сам один хоть глаз прикрой; Глаза сироты – на ложке, 

глаза вора – на добыче. 

Через глаза передаются также:  

- отрицательные качества человека: Лгуна знать не 

по словам, а по глазам; Остерегайся воды, текущей тихо; 

Берегись того, кто глаза опускает; Подол опустишь, но 

срам в глазах останется; Хотя ты в Каабу ходил, но глаза 

у тебя прежние; Не хитрость, не лесть спасают лису, а 

привычка не попадаться на глаза; 

- неспособность человека к чему-либо, неумение: 

Что делать лбу, когда нет глаз? Думал – только парша на 

голове, а он еще слеп на оба глаза! Хотел поправить бровь, 

да глаз проткнул; 
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- болтливость: Глаза соседа – глаза народа (что 

увидел сосед, будут знать все). 

Язык отвечает за общение, обмен информацией, от 

него зависит отношение к человеку и мнение о нем, но 

помимо этого по нему судят о человеке. Это еще и 

характеристика человека: Язык – ключ от сердца; Человек 

красен лицом, лицо – глазами, рот – языком, язык – 

словом; Языка никому не пришьешь. 

Мудрые советы содержатся в пословицах: Говоришь 

осторожно, язык – твоя крепость; Болтаешь как попало, 

язык – твоя беда; С коротким языком жизнь длиннее; 

Пришел гнев – прикуси язык. 

Часто данный соматизм несет негативную 

коннотацию со значением «злой язык»: На языке мед, в 

сердце – яд; Язык острее сабли; Рана от сабли заживет, 

от языка – нет. 

Нередко он указывает на пустословие и чрезмерную 

болтливость: У глупца – на языке, у мудреца – в руке / У 

глупого – на языке, у умного – в руке; Косить языком – 

поясница не болит; Резвый скакун задевает за камни, 

болтливый язык губит головы; Нет щедрости у богача в 

руке, но есть щедрость у муллы на языке. 

Лексема «голова» обозначает один из жизненно 

важных органов человека, связанный с мышлением, 

рассудком, поэтому основные значения данного 

соматического компонента: 

- ум, рассудительность, здравомыслие или их 

отсутствие: Тело без головы – труп; Лишь бы голова была 

цела, а волосы вырастут; Ум не в годах, а в голове; Дурная 

голова для ног тяжелая; 

- способности человека: Голова на плечах – шапка 

найдется; У кого летом в голове не кипело, у того зимой и 

котел не закипит; В каждой голове тысяча мыслей; 
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- самоуверенность, самонадеянность: Быстрый ноги 

потеряет, отчаянный – голову; 

- самостоятельность, ответственность за свои 

поступки: Каждый свою голову сам чешет; 

- глупость, упрямство: Головы двух баранов в одном 

котле не сварить; 

- решение своих проблем без перекладывания на 

другого: Не говори, что болит голова здоровому; 

- эмоциональная оценка мира: В голове темно – 

весь мир мрачен. 

Рассмотренные туркменские фразеологизмы 

показывают, что в них достаточно продуктивно 

представлены слова, называющие органы чувств, 

посредством которых человек воспринимает 

действительность, познает ее и самого себя в ней. 

Наиболее частотными соматическими компонентами по 

фразеологической активности в составе туркменского 

языка являются лексемы «рука», «глаза», «язык», 

«голова». Стоит отметить, что высокий процент 

употребления соматизмов является характерной чертой 

фразеологической системы туркменского языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И 

ЗАГАДОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ, СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
 

Необходимость усвоения иностранными студентами 

частотных русских фразеологизмов не вызывает сомнений: 

без знания фразеологии невозможно полное понимание ни 

художественных текстов, ни разговорной речи, ни 

русского менталитета. Во фразеологизмах «как бы 

законсервированы представления народа о мифах, 

обычаях, обрядах, ритуалах, привычках, морали, 

поведении и т. д.» [1, с. 43]. 

Однако подходы к изучению иностранными студентами 

фразеологии существенно различаются. Так, Н.В. Чернова 

считает, что «даже на ранних этапах обучения 

(подготовительный факультет, первый курс) нельзя 

игнорировать фразеологические единицы русского языка», 

которые «встречаются в учебной работе, в средствах 

массовой коммуникации, при просмотре фильмов и в 

разговорной речи носителей русского языка» [2]. Между 

тем М.А. Сокол утверждает, что «Фразеологизмы как 

специфическое языковое явление целесообразно вводить 

на третьем курсе, когда студенты в целом знакомы с 

системой изучаемого языка и способны осмыслить её на 

достаточно высоком уровне; когда они имеют 

представление о системе номинативных значений и 

способны понять, что одну и ту же информацию язык 

может выражать по-разному, в зависимости от целей, 

мотивов и даже характера и настроения говорящего» [3]. 
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Даже с учетом того, что в исследовании М.А. Сокол речь 

идет об иностранных студентах нефилологических 

специальностей, трудно согласиться с тем, что знакомство 

с русской фразеологией необходимо отложить до третьего 

курса. К тому же знание, что язык может по-разному 

выражать одну и ту же информацию, у студентов 

сформировано, и в родном языке они видят множество 

примеров как синонимии, так и использования устойчивых 

экспрессивных выражений. 

Загадки вообще используются в работе с 

иностранными обучающимися крайне редко, хотя 

в загадках, как и в устойчивых фразеологических 

сочетаниях, также сохраняется наследие далеких предков, 

их взгляд на феномены окружающего мира, отражаются 

речевые и культурные константы и концепты. Ведь сама 

форма загадки предполагает перечисление основных 

качеств загадываемого предмета или явления, и адресат 

загадки должен обладать знаниями об этих качествах, а эти 

знания во многом специфичны. 

Учебная программа БрГУ имени А.С. Пушкина по 

русскому языку как иностранному предполагает изучение 

фразеологии как самостоятельной темы в объеме всего 

лишь 12 часов из 730 (4 в первом семестре, 4 во втором, по 

2 часа в пятом и десятом семестрах). Разумеется, этого 

недостаточно для усвоения даже «фразеологического 

минимума»: в «Лексический минимум по русскому языку 

как иностранному» для второго сертификационного 

уровня включено 134 фразеологизма и 12 паремий [4]. 

Работа с фразеологией должна вестись планомерно на 

каждом или почти на каждом занятии, однако в учебниках 

по русскому языку как иностранному, на наш взгляд, 

фразеологизмам уделяется недостаточно внимания. 

Например, в учебнике А.И. Лазовской и Е.В. Тихоненко 

фразеологизмы начинают вводиться только во второй 



79 

 

части, причем иногда называются пословицами: в задании 

«Запомните русские пословицы» перечислены идиомы 

Идти в огонь и воду, Ходить вокруг да около, Идти куда 

глаза глядят, Ходить на голове [5, с. 41]. 

В учебнике Е.Р. Ласкаревой «Прогулки по русской 

лексике» раздел «Идиомы» состоит по большей части из 

упражнений с заданием «Проверьте, понимаете ли вы 

идиомы», уже в первых 7 упражнениях приводится более 

ста фразеологизмов. И при этом автор советует: 

«Совершая свою «прогулку» по миру идиом, не старайтесь 

заучивать большое количество выражений, чтобы у вас к 

концу темы не было каши в голове» [6, с. 167]. Как 

избежать «каши в голове» при таком массированном 

усвоении (частично повторении) фразеологии? 

Фразеологизмы и загадки – это по сути мини-тексты, их 

компоненты стоят в определенной грамматической форме, 

что позволяет использовать данные языковые единицы как 

материал при изучении практически любой темы, при 

работе с различными грамматическими категориями, 

в частности при усвоении падежных форм. 

Например, при закреплении знаний об 

употреблении форм родительного падежа с отрицанием 

можно использовать в качестве иллюстративного 

материала фразеологизмы ни стыда ни совести, нет 

места, нет дела, нет лица, цены нет. Работа с 

родительным падежом во втором семестре сочетается с 

темой для общения «Времена года, погода, климат», 

поэтому будет вполне уместно использовать загадки о 

природных явлениях: Ног нет, а он идет, глаз нет, а слёзы 

льёт (дождь); Ни ведёрка, ни кисти, ни рук, а побелит все 

крыши вокруг (зима, снег, мороз). Использование форм 

родительного падежа с предлогом без можно 

проиллюстрировать фразеологизмами как без рук, без 

меры, без ума, без задней мысли и загадками Без головы, а 
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с рогами (месяц), Без крыльев летит, без корня растёт 

(он же), Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса 

плывут (облака). Родительный падеж при формах 

сравнительной степени встречается в устойчивых 

сочетаниях выше крыши, дороже золота, быстрее ветра, 

мрачнее тучи, загадке Выше леса, выше гор расстилается 

ковёр (небо) и др. 

При изучении творительного падежа без предлогов в 

сочетании с темой «В транспорте» (первый семестр) 

целесообразно ввести фразеологизм ехать зайцем. В ряду 

свободных словосочетаний ехать поездом, лететь 

самолетом и т. п. идиома ехать зайцем может неверно 

интерпретироваться иностранными обучающимися, в то 

же время они могут столкнуться с нею в быту. Для 

повторения темы «Творительный падеж» во втором 

семестре можно использовать загадки, в которых 

встречаются формы данного падежа с предлогом и без 

предлога: Над лесами, над рекой Семицветный мост дугой 

(радуга); Осенью над лесом и болотом Туча пролетела 

самолётом. Пролетела туча низко-низко… Прыгнула с неё 

парашютистка, А за ней сейчас же и другая, И уже 

летит за стаей стая (снежинки). В последнем примере 

встречается также наречие осенью, восходящее к форме 

творительного падежа существительного. 

Соответствующие примеры можно привести для каждого 

падежа, для большинства непроизводных предлогов. 

И другие грамматические категории могут быть 

проиллюстрированы фразеологизмами, паремиями, 

загадками. Даже область словообразования не является 

исключением, поскольку компоненты фразеологизмов 

часто являются родственными словами (диво дивное, 

огород городить, видать виды, масло масляное и др.). 

Организация работы с фразеологией наталкивается 

на одну серьезную проблему: как отобрать 
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фразеологические единицы, наиболее и в первую очередь 

необходимые для иностранных обучающихся? 

К сожалению, частотные словари фразеологизмов еще не 

составлены, так что преподавателям и авторам учебников 

приходится полагаться на субъективные представления о 

востребованности тех или иных единиц. Так, в пособии 

Н.В. Баско «Русские фразеологизмы в ситуациях», 

предназначенном для иностранных студентов, 

разбираются в том числе фразеологизмы сорви-голова, 

нагреть руки, от горшка два вершка, которые в текстах 

2007–2017 годов, собранных в Национальном корпусе 

русского языка, не встретились ни разу (на 19 074 202 

словоупотреблений). Только однажды зафиксирована 

идиома косая сажень в плечах. Для сравнения: 

фразеологизм найти общий язык встретился 131 раз, в двух 

шагах – 62, рукой подать и найти выход – по 56, не 

верить своим глазам – 54, не за горами и ломать голову – 

по 48 и т. п. 

Можно, конечно, ориентироваться на «Лексический 

минимум по русскому языку как иностранному» для 

различных сертификационных уровней, но и в таких 

изданиях списки фразеологизмов сформированы 

в соответствии с субъективными представлениями об их 

востребованности в современном общении. Например, 

в Национальном корпусе русского языка в текстах 

последнего десятилетия отсутствуют фразеологизмы 

знать все ходы и выходы, мухи не обидит, родиться в 

сорочке (зато 14 раз встретился вариант родиться в 

рубашке), включенные в лексический минимум [4]. 

Использование фразеологизмов и загадок позволяет 

оживить процесс преподавания русского языка как 

иностранного. Образность и экспрессивность 

фразеологизмов привлекает обучающихся, усиливает их 

интерес к изучению русского языка. Знание фразеологии 
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повышает лингвистическую компетентность студентов не 

только в части понимания русской речи, но и в части 

выражения собственных эмоций, высказывания 

субъективных оценок. «Фразеологические единицы всегда 

обращены на субъекта, т. е. возникают они не столько для 

того, чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его 

интерпретировать, оценивать и выражать к нему 

субъективное отношение» [1, с. 82].  

Изучение фразеологизмов способствуют и 

формированию социокультурной компетенции, ведь 

«Фразеологический фонд языка – ценнейший источник 

сведений о культуре и менталитете народа» [1, с. 43]. И, 

наконец, знание как самих фразеологизмов, так и 

особенностей этих языковых единиц по сравнению со 

словом и свободным словосочетанием является 

неотъемлемым компонентом профессиональной 

компетенции филолога, поэтому на филологическом 

факультете работа с фразеологизмами при изучении 

русского языка как иностранного особенно важна.  
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Т. Г. Чернышова, Алишер Шукуров, 

Украина, г. Сумы, СумГУ 
 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: ПРИЧИНЫ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ЖАРГОНА В РЕЧИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Молодежная культура – это особый мир, который 

отличается от взрослого своей манерой и стилем общения. 

Молодежный сленг является одной из составляющих 

процесса развития любого языка. Остается актуальной и 

интересной сегодня проблема функционирования 

молодежного сленга в студенческой среде, особенностей и 

тенденций его развития в современном обществе.  

Речь молодежи характеризуется экспрессивностью, 

иногда резкой и грубой манерой выражать мысли и 

чувства, т. е. следствием этого есть возникновение 

молодежного жаргона.  

Цель статьи – раскрыть понятие сленга в 

молодежной субкультуре; выявить наиболее 
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употребительные сленговые выражения в речи 

иностранных студентов и причины их использования.  

Жаргон в толковом словаре трактуется как речь 

какой-нибудь социальной или иной объединённой 

общими интересами группы, содержащая много слов и 

выражений, отличных от общего языка, в том числе 

искусственных, иногда условных [1:67].  

В любой молодежной субкультуре сленг – это один 

из способов самовыражения. Все проходят через тот 

возраст, когда лексикон забивается разными «словечками», 

не имеющими ничего общего с нормативной речью. Но эта 

речь кажется ее носителям понятной и модной, а также 

удобной для общения в своей среде [2:95].  

Молодежь легко и быстро подхватывает 

«прикольные» словечки. Они становятся своего рода 

паролевым языком для «своих». Знание часто 

применяемых в компании сленговых слов помогает 

молодым людям легче вписаться в группу или компанию, 

быстрее освоится и наладить психологический контакт. 

Представители разных неформальных молодежных 

течений пользуются огромным числом универсальных 

сленговых слов, которые им понятны. 

Иностранные студенты, попадая в новую среду 

общения и будучи носителями другой культуры, 

испытывают трудности в общении, особенно в понимании 

слов и выражений, отличающихся от нормативной 

лексики. Для изучения восприятия молодежного сленга и 

его функционирования в студенческой среде мы 

проводили социологическое исследование (анкетирование 

и опрос среди узбекских студентов 1–3 курсов). Также был 

собран «Словарь молодежного сленга», составленный из 

сленговых выражений, которые употребляют иностранные 

студенты в разных ситуациях общения. Респондентам 

предлагались такие вопросы:  
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1. Знаете ли вы, что такое жаргон? 

2. Выберите из приведенных слов те, которые вам 

неизвестны? 

3. Какие из перечисленных слов и выражений вы 

часто слышите в общении своих сверстников? 

4. Какие слова и выражения из приведенного списка 

вы употребляете в речи? 

5. В каких речевых ситуациях вы используете эти 

слова? (и другие вопрросы). 

Результаты анкетирования показали, что 

иностранные студенты (русскоговорящие) знакомы с 

молодежным сленгом и часто употребляют их в речи, 

однако они избирательны в использовании сленговых 

выражений 

Для студенческой субкультуры это один из 

способов адаптации в чужой стране, а также возможность 

самовыражения. Составленный словарь сленга выявил 

наиболее употребительные слова. Это группа сленговых 

выражений, касающаяся учебной деятельности (являются 

общими для всех студентов). Например: универ, препод, 

фак, ботан, хвост, кирпич, вышка, погореть, завалить, 

общага, окно, загрузить по полной, тормозить, забить на 

пару и др. Следует заметить, что иностранные студенты 

первого года обучения редко используют сленг и имеют 

небольшой лексический запас таких слов. На протяжении 

учебы количество сленговых выражений увеличивается. 

На старших курсах в жаргоне студентов появляются 

специальные термины, присущие скорее не студенческой, 

а профессиональной среде, т. е. в речи студентов 

появляется лексика, характерная для того или иного 

факультета. Обычно слова образуются от сокращенных 

названий предметов: матан – математический анализ, 

вышка – высшая математика, начерталка – начертательная 

геометрия, термех – теоретическая механика и др. Но 
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иногда иностранные студенты, пытаясь подражать другим, 

используют сленговые выражения неуместно. Это 

происходит из-за неправильного понимания некоторых 

слов, так как иностранные студенты не изучают сленговую 

лексику 

Есть в арсенале студентов выражения, которые 

очень часто используются в ситуациях общения всеми 

студентами, например слова жесть, пипец. 

Почему же молодежь употребляет сленг? Ответов 

на этот вопрос было множество. Среди опрошенных 

иностранных студентов из Узбекистана и Туркменистана 

были названы такие причины употребления сленговых 

выражений: 

1) потребность быть «своими» в молодежной 

среде (53% опрошенных);   

2) упростить общение (37% опрошенных); 

3) стремление внести в речь более интенсивную 

эмоциональную окраску, большую экспрессивность (10%). 

Выводы. Результаты проведенных нами 

исследований показали, что студенты активно используют 

сленговые выражения в своей речи, постоянно пополняя 

лексический запас, пытаясь подражать манере общения, 

принятой в той или иной молодежной группировке. 

Можно сказать, что молодежь живет по двойным 

стандартам: есть нормы речевого поведения в учреждении, 

в вузе, в общении с преподавателями и со взрослыми, а 

есть и другие, свойственные кругу сверстников. Общение 

на сленге в молодежной среде является нормой. Значит, 

культура речевого поведения в конкретной ситуации не 

зависит от общей культуры, развитости и грамотности ее 

носителей. 
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Следует отметить, что большинство студентов 

избирательны в выборе языковых средств для общения с 

разными категориями людей. Так, например, в разговоре с 

преподавателями и взрослыми молодые люди все же более 

осторожны, редко используют даже всем известные 

сленгизмы. 

Главное в этом языковом явлении – отход от 

обыденности, игра, ирония, маска. Непринужденный 

молодежный сленг стремится уйти от скучного мира 

взрослых, родителей, преподавателей. 

Молодежный сленг подобен его носителям: он 

резкий, громкий, дерзкий. Он результат своеобразного 

желания переиначить мир на иной манер, а также знак «я 

свой». Язык здесь отражает внутренние устремления 

молодых гораздо ярче и сильнее, чем одежда, прически, 

образ жизни [3:116]. 
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ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ-

ИНОСТРАНЦЕВ 
 

Главная цель обучения иностранцев – это научить 

студентов понимать, говорить и мыслить на неродном 

языке. Как писал академик Л.В. Щерба, «чтобы научиться 

говорить, нужно много читать» [2, с. 99]. Чтение 

способствует формированию продуктивных видов речевой 

деятельности, таких как говорение и письмо: 

«Владение…литературным языком 

достигается…посредством изучения безукоризненных 

образцов литературной речи…» [3, с. 180]. 

В совершенстве владеть языком значит уметь 

читать и понимать аутентичные тексты изучаемого языка. 

Художественные аутентичные тексты представляют 

особую трудность для иностранцев, поскольку для их 

понимание обучаемый должен обладать не только 

знаниями русского языка, но и знаниями русской 

действительности, культуры, истории. 

Одним из предметов, который изучают студенты-

филологи довузовского этапа обучения, является 

литература. К концу обучения (согласно программе) 

студент-иностранец должен иметь представление об 

основных периодах развития русской литературы, об 

основных литературных направлениях, о творчестве 

известных русских и украинских писателей, о 

закономерностях развития литературных процессов, об 

основополагающих категориях литературоведения.   

Опыт показывает, что в связи с небольшими 

количеством часов и сроков довузовской подготовки, 



89 

 

предусмотренной программой для иностранцев, студенты 

не могут достичь высокого уровня знаний по литературе. 

Обучение иностранцев преследует две основные 

цели: языковые (прагматические и практические) и 

неязыковые (знакомство с культурой, страной). Главным 

стимулом является познавательный интерес: «стремление 

через русскую литературу получить сведения о стране 

изучаемого языка, о жизни и культуре народа – носителя 

языка» [1, c.145]. 

Можно представить, насколько сложно 

преподавателям поддерживать этот интерес у иностранцев 

начального этапа обучения. Владея небольшим багажом 

лексики и грамматики, они должны знакомиться с 

адаптированными и неадаптированными литературными 

произведениями, разбираться в особенностях 

литературного процесса и литературных направлений.  

Для обеспечения устойчивого интереса к изучению 

биографии и творчества русских писателей необходимо 

учитывать запросы обучаемого, его вкусы, желания, 

потребности, особенности его национальной культуры. 

Надо учитывать и тот факт, что с русской литературой 

студенты-иностранцы знакомы недостаточно хорошо или 

даже вовсе. Показательным является то, что даже имя А.С. 

Пушкина известно далеко не всем иностранцам. 

Поэтому начинать знакомство с таким русским 

писателем как Ф.М. Достоевский, конечно же, надо с его 

биографии и определения его места в литературном 

процессе. 

На начальном этапе обучения невозможно 

предоставить полную информацию о Ф.М. Достоевском 

как о гениальном писателе и философе. Поэтому мы 

ограничиваемся краткими сведениями: 

– основные этапы биографии Ф. М. Достоевского; 

– названия произведений Ф.М. Достоевского; 
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– основные темы творчества писателя. 

На занятии в качестве иллюстративного материала 

можно использовать фрагменты из видео урока “Бибигон” 

(«Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского») [intellect-

video.com›humanities-russian…bibigon]. Студентам 

демонстрируются фотографии и даются комментарии к 

ним. 

А именно: 

Фото1. Родители Ф.М. Достоевского. 

Фото2. Мариинская больница для бедных, где 

родился Достоевский и где служил его отец. (Может быть, 

картины жизни обездоленных, увиденные в детстве, 

объяснят главную тему творчества писателя – тему 

униженных и оскорбленных). 

Фото 3. Михайловский замок в Петербурге, где 

находилось главное военно-инженерное училище, в 

котором учился Достоевский по настоянию отца. 

Фото 4. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 

Пушкин – любимый поэт Достоевского, многие 

произведения которого он знал с детства. В конце жизни 

Достоевский был удостоен чести произнести речь на 

открытии памятника. 

Фото 5. Алексеевский равелин Петропавловской 

крепости, где содержался Достоевский после ареста в 

одиночной камере и был приговорён к смертной казни. 

Фото 6. Омская тюрьма, где писатель отбывал 

каторгу 4 года. (Изменение его политических взглядов: 

отказ от революционной борьбы, т.к. диктатура 

невозможна без насилия; способ изменения общества – 

изменение самого себя). 

Фото 7. Семипалатинск, где Ф.М. Достоевский 

служил солдатом после окончания каторжных работ. 

(Писал произведения: “Дядюшкин сон”, “Село 

Степанчиково и его обитатели”). 

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1356.kU1ALtA2mK-PxgJTqMF1faJt9tpegCjIczzYMoZ0cuC-pgWYARtjqVBQY5i9deYtcpMOwsKzkH5bVgu90Dt8jlJSX9Ml14FsKAMtRI19EhU.55a236c413fd582dae05488bf90310d133a86963&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_8Fx7wjbSV9Pi0yI2CdNcigzHMw0yZHUs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWU00WFRfc3drdjlzLXBtYTVNSnJjOWFOT3NhQlFRenRVcGFIWFlHbno3NkU5UEJmNjhsdzhJV2wtbGY0MWliOE5WWTNxOHpsVDBVcEVUNExMeWZXOVFtVm9ld3JQSEZhbHJOWGl1a3M1YVJoSG5yV3M2TkhDag&b64e=2&sign=890ccb57b126aec946e2e367332134b8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGPWxhoi9bWfd3WqPuIEplis5Jy9pmsbU4W_5VrazvBOxTNePBvsCJVDryWKPsTHnvS-BSA7bvZMuBkG-JuOBgbmdnU_RXh2NoGed9qKM_PDSgZ7PVRn5jYj24q0Ww6sLVeZRM1b3Vym5UtYw3laOX7RjPAEUy0RL5SaJZj1sW1gR0gWrIeZ1nuaDf2K_kfF1iLnrUlktl-h5sbDve35fPfhDFV9ugv9iGLZ2pyQN3VwIUZsATDbpbDO3MP9PyCZBcIOM6u37TomK87fRuIzKoc4b-xELvIZqVSeeBBAzZueI1yAkyAUZ_CL7rzC6Z8f9JXO2fuf9gz3NtHumG8lcVVSvReJY0K_0QhJ0kkccr6yphEKCpGtV-2irGVz7qaNCUOTfcoAdPm9oy0IuFJWyS6df27-kWBl715bS_22t_7MbigCuCYKVruPfgisaamY3n4sMfK4gOax&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVtbOSS1ymw-XRQqNuetjX7ITnOVi8O9H2EIzG9qhHs_WQNOZSJXB4UtA1ZgLuLsL4bxg_cu1pmTHsYV2yXbqjV3FJi-q-Gdhw-j6xNwRFoZaMgI8Cx0zPbwNng-pw_KccUFWNgmj8E9MtjEvTivmNdV3asj22SiQV3L79Xc8gOgu-jUFsBRQZmjaoFuNUCmyrIGCxWNxxVU4aUzuHekenFUmXeNme5orhUZ5DZ20uUvy8vN7CVjObV11--Xab1TJJeZRKXjYpu6Q&l10n=ru&cts=1489133838979&mc=5.007881385246233
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Фото 8. Жена Ф.М. Достоевского А. Сниткина. Как 

считают, без этой женщины Достоевский не смог бы 

написать многие из своих произведений. 

В результате студенты должны уметь ответить на 

такие вопросы: когда и где родился Достоевский, кем были 

его родители, где он учился, как он начал писать, почему 

он оказался в Омске, как он вернулся в Петербург; назвать 

произведения, которые они знали раньше и те, что знают 

теперь, какие произведения были экранизированы. 

Проверку знаний можно сделать в форме теста, который 

можно пройти в on-line режиме. [all-biography.ru] 

Что касается чтения аутентичных текстов, то на 

начальном этапе изучения русского языка это невозможно. 

Однако, частично при изучении таких лексических тем, 

как «Описание внешности человека» и «Характер» можно 

использовать отрывки из произведений писателя. 

Как подчёркивал академик Л.В. Щерба, в разных 

языках одни и те же мысли могут выражаться по-разному, 

а пересечение двух языков – родного и изучаемого – 

акцентирует внимание «на средствах выражения и делает 

человека внимательным к тонким нюансам мысли и 

чувства» [3, с. 53]. «В каждом языке мир представлен по-

разному. Мы смешиваем вещи и слова – вещи 

воспринимаем так, как они даны в словах, и величайший 

акт культурного развития состоит в освобождении мысли 

из плена слова» [3, с. 53–54]. Изучая язык через 

литературу, человек параллельно формирует и свое 

мировоззрение, ведь «изучая средства выражения, мы 

изучаем и выражаемое, и таким образом изучение языка 

переходит в изучение литературных произведений» [4, с. 

362–363]. 

Можно сделать вывод, что изучение биографии и 

творчества не только Ф.М. Достоевского, но и других 

русских писателей, чтение адаптированных текстов 

http://all-biography.ru/
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(отрывков из произведений), является средством 

лингвистического и культурного совершенствования. А 

преподавание литературы студентам-иностранцам должно 

включать не только теоретическую составляющую 

предмета, но и чтение, перевод и комментирование 

классических произведений русских авторов. Такой 

подход к обучению в конечном итоге приведёт к 

формированию и лингвистических, и страноведческих, и 

этнокультурных, и коммуникативных компетенций. Это 

будет способствовать более быстрой психологической и 

культурной адаптации в незнакомой стране, возможности 

свободно общаться, жить и получать образование в новой 

социокультурной среде. 
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Л. М. Яременко, 
Україна, м. Суми, СумДУ 

 

 

ПРИВАТНИЙ ЕПІСТОЛЯРІЙ Б. АНТОНЕНКА-

ДАВИДОВИЧА: РЕДАКТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА 

ПРОБЛЕМУ КУЛЬТУРИ МОВИ У ДІАСПОРІ 
 

Мовно-комунікативне оточення сучасної освіченої 

людини  позначене усвідомленою позитивною мовною 

поведінкою, а отже, потужним виявом антропоцентризму 

(людина як найвища цінність). Мовлення успішної людини 

– креативне, багате, говорить про її мовний смак, що 

формується упродовж життя, стає більш витонченим. 

Молода людина, прагнучи професійного зростання, 

орієнтується на кращі літературні зразки, поради людей, не 

байдужих до рідного слова, серед таких «український 

джентльмен» Б. Антоненко-Давидович, який відшліфував 

свої знання з мови, перебуваючи багато років у 

російськомовному оточенні за межами етнічної України, і 

все життя поспіль боровся за чистоту мови з т. зв. 

«характерною українською неохайністю» як в Україні, так 

і за її межами – діаспорі.   

 Принагідно слід зазначити, що в особі Бориса 

Дмитровича, представника українського Відродження, ми 

маємо вдумливого читача, знавця російської класики і 

фольклору кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., що вільно 

й багато цитує з них у статтях, листах і творах. 

Письменник часто наголошував: «… чи Ви любите 

Чехова? Я дуже. Чехов і Купрін – мої найулюбленіші 

письменники, і я колись з насолодою переклав кілька 

оповідань Чехова, зокрема, епохальну «Палата №6» [1]. 

Предметом нашого наукового дослідження став приватний 

епістолярій у 200 листів Б. Антоненка-Давидовича до 

Дмитра Васильовича Нитченка (Чуба) в Австралію. Метою 
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– дослідити, на яких аспектах культури української мови 

зосереджував увагу адресата автор послань.  

Листування тривало 16 років – від 29.07.68 р. до 

вересня 1983 р. Про цей період в історії української 

інтелігенції та цю форму комунікації (листи) слушно 

висловилась М. Коцюбинська: «Потужним і необоротним 

процесом було пізнання української діаспори, єднання з 

нею. Перші неформальні – поза межами Товариства 

культурних зв’язків із закордоном, а то й усупереч йому – 

кроки. Листи фіксують зародження цього процесу, який, 

незважаючи на спротив офіціозу, залізну завісу, 

репресивні кампанії, набирав сили. Це свідчення 

зацікавленого, неофіційного, а тому повнокровного, 

вдумливого, щирого взаємовідкриття земляків, розділених 

морями, кордонами, системами, ідеологічними мурами… 

Вироблення ідеї культурної соборності» [2, 125-126]. А 

листи нашого земляка, малою батьківщиною якого були 

Недригайлів - Ромни, назвала «пам’яткою справжнього 

взаємопізнання в найсокровенніших проявах». 

Прикметним, у межах порушеної теми, є привід, що 

спричинив таке тривале «сокровенне взаємовідкриття 

земляків» у листах: «Український правописний словник» 

Д. Нитченка, виданий ним у Австралії, який він надіслав 

на адресу «Літературної України» для Б. Антоненка-

Давидовича. Словник із далекої діаспори дійшов-таки до 

адресата, за висловом Олекси Ющенка, з «невбитою 

любов’ю до слова, з невмерлим рідкісним талантом митця 

слова»[3, 237]. Отже, мовні національно-культурні 

комунікації об’єднали континенти.           

У перші два десятиліття ХХІ ст. серед науковців 

спостерігається інтерес до творчості уродженця Сумщини 

Б. Антоненка-Давидовича, зокрема його праці «Як ми 

говоримо», статей із культури української мови. Серед 

ґрунтовних наукових досліджень − монографії Л. Бойка «З 
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когорти одержимих: життя і творчість Б. Антоненка-

Давидовича в літературному процесі ХХ ст.», в якій 

поданий аналіз розмаїтої мистецької палітри майстра 

українського слова, автора понад 30-и оригінальних 

книжок [4] та О. Хамедової «Доля і творчість Б. 

Антоненка- Давидовича», де вивчається парадигма «автор» 

– «герой» – «реципієнт» [5]. 

Науковець М. Ходоровський розглядає доробок Б. 

Антоненка-Давидовича як історика літератури; С. 

Привалов подає маловідомі факти життя і творчості 

письменника-земляка. Методику вивчення творчості цього 

представника Розстріляного Відродження пропонують у 

своїх статтях Т. Яценко і С. Жила [6]. Подільські дороги 

письменника-новеліста описує в своїй статті Б. Кушнір. 

Дослідниці Л. Касян та Н. Карікова у різний період 

вивчали мовознавчі праці Б. Антоненка-Давидовича з 

питань культури української мови др. половини ХХ ст., як 

приклад, стаття «Б. Антоненко-Давидович як борець за 

культуру української мови», в якій науковець виокремлює 

провідну думку письменника, « що добре знати рідну мову 

може кожний свідомий громадянин своєї країни, 

незалежно від свого походження, рівня освіти, мовного 

оточення, професії і т. ін. Головне – це бажання все 

життя вчитися рідної мови з класичної літератури, 

авторитетних лексикографічних праць і народних 

джерел» [7,57]. 

Дослідниця Л. Касян розглядає узагальнено 

епістолярій майстра слова «як результат 

лінгвокреативного мислення автора», що презентує його 

мовну особистість [8, 366]. Ми в своїй роботі звернулися 

до частини епістолярного спадку (листування з Д. 

Нитченком), що майже не досліджений з точки зору 

редакторських зауважень і порад Б. Антоненка-

Давидовича 
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своєму колезі за кордоном. 

Уважно читаючи листи, ми виокремили близько 30 

редакторських правок, зроблених «прискіпливим до 

культури української мови» Борисом Дмитровичем, але 

вельми коректно, з повагою, з єдиною метою піднести 

слово на високий рівень. Слід наголосити, що 

культивуючи правильність вживання певних слів і виразів, 

письменник часто звертався до словників, укладених 

справжніми носіями мови, зокрема «Словника російсько-

української фразеології» Виргана й Пилинської, «що 

протягом багатьох років друкувався в харківському 

журналі «Прапор», але так і не вийшов окремою книжкою 

(лист від 13 квітня 1976 р.) [1]. 

Редакторській правці передувало уважне 

зацікавлене прочитання надісланих Д. Нитченком творів, 

особливо молодих людей, які народилися й виросли вже в 

Австралії, щоб «…не розчинилися в англосаксонському 

мовному морі». І кожному із чотирьох авторів-початківців 

дає поради. Так читаємо у листі від 16 червня 1970 р.: «У 

К. Ткач «Я ледве не впала»; тут треба – я мало не впала. 

«Ледве» доречно там, де йдеться про те, що людині 

бракувало сил: «Я ледве встояв на ногах». Це стосується і 

публікацій та листів самого адресата – Д. Нитченка, 

зокрема його твору, присвяченого мандрівкам Миклуха-

Маклая, – «До речі, Ви чомусь не відміняєте першу 

частину його прізвища, як це роблять і росіяни, але ж 

Миклуха-Маклай був з походження українець, нащадок 

запорозьких козаків, тому й в українській транскрипції 

треба відміняти й першу частину його прізвища: Миклусі, 

Миклуху тощо» (лист від 4 вересня 1976р.) [1]. 

Більшість зауважень стосується доречного 

слововживання, стилістичних відтінків слова, ситуативно 

детермінованих конструкцій, пошуку найкращих форм 

слова. В першу чергу – іменників. Наприклад, синонімічні 
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пари, тлумачення яких подано в різних листах: «вежа» – 

«брама», «уява» – «уявлення», «багатоповерхові озії» – 

«хмарочоси», «фотостат» – «ксерокопія», «імпрези 

урочисті» – «урочиста доповідь»; «конверт» – «коверт» 

(як у правописному словнику Голоскевича) – остання в 

листі від 26.10.73 р. [1]. 

Привернули нашу увагу такі незвичні сьогодні 

слова: ювіляр-«радянець», що не вживається в сучасних 

газетних і науково-популярних текстах, у значенні людина, 

чиє свідоме життя припало на радянську добу; 

«поштовичка» – працівник пошти; «учта» – святковий 

обід; «земляк-полтавець», а не «земляк-полтавчанин», бо 

«Наталка-Полтавка» Котляревського, а не Наталка-

Полтавчанка, – резюмує Б. Антоненко-Давидович (лист від 

9.04.72 р.) [1]. 

Редакторський погляд письменника торкнувся 

також українського перекладу російських фразеологізмів, 

зокрема «козёл отпущения», читаємо його пораду – 

«Можна й так, як Ви пишете, «козел відпущення», а 

краще «жертовне ягня» (лист від 13 квітня 1976 р.); 

замість «вона ж і вухом не веде», треба «а їй і за вухом не 

свербить» (12.03.69 р.); категорії роду іменників, зокрема 

слова «кенгуру» – у відповіді: «… коли мова йде про 

самицю чи самку кенгуру… Мені здається,що лишається 

незмінним, бо навряд чи задовольнив би Вас словотвір 

«кенгуриця», на зразок «вовчиця», «левиця» тощо. Адже не 

змінюємо, залежно від статі, назву породи папуги 

«какаду» та ін. А от «кенгуреня» – мені подобається, 

симпатично звучить…» (лист від 15.05.75 р.) [1]. 

Кальковані з російської мови дієслова поборник 

правильного мовлення пропонує заміняти на більш 

українські відповідники. Наприклад, рос. «крокувати» – на 

«простувати» чи «марширувати»; часто вживане за 

межами України «трапитись» на «статись», «скоїтись», 
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перше з яких у ситуації неконкретної події (лист від 

25.07.75 р.); «запустити хворобу» на більш українське 

«занехаяти» чи «занедбати», тобто те, що слід було давно 

лікувати (лист від 14.01.77 р.) і безперечно «боронити», 

«обороняти» замість «захищати» (15.08.78р.) [1]. 

Б. Антоненко-Давидович неодноразово звертав 

увагу свого Адресата і на «українське» вживання 

прислівників на зразок «завдовжки», «завширшки», а не 

«довжиною», «шириною»; «по-російському» чи 

«російською мовою», а не «по-російськи» (лист від 12.11.71 

р.); питоме українське «поготів» замість російського «по 

давно» (25.01.77 р.); «розмірно» натомість «відносно» 

(26.02.77 р.) [1].   

Як і в мовознавчих працях, так і в листах 

письменник намагається подолати «характерну українську 

недбалість» і на рівні граматики: «волів уникати активних 

дієприкметників» – заміняти їх на підрядні речення ті, що 

…; «У нашій мові додаток часто стоїть у формі родового 

відмінка: написав листа, узяв зошита, схопив ножа», – 

читаємо у листі від 1.08.72 року; заперечує використання 

знахідного відмінка замість родового після дієслів із 

запереченням (лист від 15.08.78 р.)та ін.  

Отже, підсумовуючи, слід наголосити, що 

приватний епістолярій Б. Антоненка-Давидовича був 

дійсно мостом, що поєднував материкову Україну з 

діаспорою, «служив виробленню ідеї культурної 

соборності», а значить і мовної. Порівняно невелика 

кількість (у 30) редакторських правок з питань культури 

мови не применшує їх значення й практичної користі 

(призначення приватної кореспонденції за кордон інше –це 

як «голос рідної землі»). Але, на нашу думку, виступає 

вагомим фактором мотивації як українських студентів, так 

і студентів-іноземців щодо вивчення української мови, 

культури її застосування. 
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К. Б. Ярова, О. В. Дробот 
Україна, м. Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького  

  
 

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ: ШЛЯХИ, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ 

КОМУНІКАТИВНИХ ВПРАВ 
 

Актуальність теми визначається потребами 

сучасного інформаційного суспільства не лише у залученні 

академічних знань з тої чи іншої дисципліни, але й у 

формуванні нових підходів до навчання, до коригування 

освітнього простору, навчальних програм, педагогічних 

технологій. Кінцевим результатом такого навчання має 

стати використання іноземним студентом української мови 

як засобу спілкування і збагачення словникового запасу у 

фаховій підготовці. 

Метою статті є визначення найбільш ефективних 

шляхів формування української мовленнєвої професійно 

орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні 

студентів-медиків.  

У статті розглядається актуальна і багатогранна 

проблема формування іншомовної компетентності 

майбутніх лікарів. Визначаються шляхи активізації 

вивчення української мови як  іноземної у вищому 

навчальному закладі. 



101 

 

Студентів англомовного відділення, що навчаються 

у Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького (ЛНМУ), можна умовно поділити 

на декілька категорій. До першої категорії належать ті, хто 

володіє англійською мовою з дитинства і для кого 

англійська є державною мовою країни. Це такі африканські 

країни, як Гана, Нігерія, Замбія, Кенія. Такі студенти або 

відразу поступають на перший курс, або проходять мовну 

підготовку протягом року на підготовчому відділенні. Ті, 

хто закінчив підготовче відділення, мають базові знання 

фонетики, граматики, необхідний для комунікації 

словниковий запас, тому мають змогу спілкуватися  як в 

університеті, так і поза його межами. Таким студентам 

набагато легше подолати мовний бар'єр і перейти до 

спілкування з пацієнтами в лікарнях, де вони навчаються 

на спеціалізованих кафедрах. 

Студентам, які не пройшли навчання на 

підготовчому відділенні, не так просто подолати мовний 

бар'єр і почати спілкування українською в університеті та 

поза ним. Проблеми виникають через відсутність у 

студентів мотивації вчити мову і переконання, що в такому 

місті, яким є Львів, вони все одно будуть мати можливість 

отримати послуги, робити покупки, незважаючи на 

низький рівень володіння мовою. 

До другої категорії студентів умовно належать ті,  

для яких англійська мова є вивченою, не рідною і не 

другою державною (Польща, Німеччина, Греція, деякі 

арабські країни, де навчають французької мови). Їх також 

можна умовно поділити на дві групи. Маємо багато 

прикладів, коли студенти з Марокко або Йорданії після 

закінчення підготовчого відділення із задоволенням і 

досить грамотно спілкуються виключно українською 

мовою  в університеті та поза його межами. Ті ж студенти, 

що не пройшли базовий курс української  мови як 
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іноземної, мають неабиякі труднощі як в побудові 

граматичних конструкцій, так і у вживанні лексичних 

одиниць. 

Саме з метою допомоги тим студентам, що не 

володіють українською мовою в достатньому обсязі, на 

кафедрі українознавства ЛНМУ були розроблені авторські 

курси “Професійний діалог лікар-пацієнт”, “Заповнення 

медичної документації, “Медична термінологія та її 

вживання в умовах побудови професійного діалогу між 

лікарем та пацієнтом” та інші, що значно полегшує 

іноземному студентові завдання оволодіти необхідною  

для спілкування з пацієнтами  лексикою і базовими 

граматичними моделями. 

Вітчизняними вченими-методистами, викладачами 

іноземних мов та української мови як іноземної, зокрема, 

розроблена низка методик навчання іноземним мовам в 

немовних вищих навчальних закладах. Серед них Л.В 

Крисак, Я.А. Кульбашна, О.Ю. Іскандарова, О. Петращук, 

М. Задорожна, які досліджували проблему саме у 

медичних ВНЗ. 

Для визначення поняття “компетентність у  

діалогічному мовленні” слід наголосити на тому, що 

діалогічне мовлення можна вважати процесом мовленнєвої 

взаємодії двох або більше учасників спілкування. 

Компетентність у діалогічному мовленні (КДМ) — 

це здатність реалізувати мовленнєву комунікацію у 

діалогічній формі у життєво важливих, побутових та 

професійних сферах і ситуаціях спілкування відповідно до 

комунікативного завдання. КДМ передбачає, що учасники 

діалогу вміють планувати, здійснювати і коригувати 

власну комунікативну поведінку під час іншомовного 

мовлення у різних типах діалогічних висловлювань 

відповідно до певної ситуації спілкування (контексту), 

мовленнєвого завдання й комунікативного наміру та згідно 
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правил спілкування у конкретній національно-культурній 

спільноті [5, с.11].  

На основі проведеного нами аналізу методичної 

літератури щодо професійно орієнтованого навчання 

можна виділити основні компоненти англомовної 

професійно орієнтованої комунікативної компетентності 

майбутніх лікарів: лінгвістичний, психологічний, 

професійний, прагматичний. 

Лінгвістичний компонент полягає у формуванні у 

майбутніх лікарів навичок і вмінь користуватись фаховою 

спеціалізованою термінологією, типовими 

фразеологічними зворотами, граматичними структурами в 

процесі професійно орієнтованого спілкування на основі 

відповідних проблемних навчально-професійних ситуацій. 

Психологічний компонент є вкрай важливим у 

складі іншомовної комунікації майбутніх лікарів і 

пояснюється необхідністю формування навичок і вмінь 

адекватно оцінювати іншомовного  співрозмовника, 

передбачати його реакції на свої висловлювання в ході 

іншомовної комунікації, розуміти тактику поведінки. 

Особливості вивчення психологічних основ медичного 

спілкування полягають у тому, щоб уміти переборювати  

труднощі, мовні зокрема, а саме: вміння пізнати пацієнта і 

себе, скласти психологічний портрет пацієнта, вміння 

психологічно грамотно спілкуватись тощо, не боятися 

зробити помилки у лексиці чи граматиці. 

Професійний компонент передбачає наявність у 

студентів знань щодо комплексної взаємодії лікаря і 

пацієнта: здатність і готовність інтерпретувати опитування 

пацієнта під час огляду, проводити фізикальне та клінічне 

обстеження; заповняти медичну карту амбулаторного чи 

стаціонарного хворого; проводити санітарно-

профілактичну роботу; давати рекомендації щодо 

здорового харчування тощо. 
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Прагматичний компонент пов'язаний із знаннями 

фахівців про принципи організації та структурування 

висловлювання. Він відповідає за зв'язність і логічність 

побудови висловлювання, а також передбачає вміння 

застосовувати знання про особливості мовної і немовної 

поведінки у ділових ситуаціях іншого мовного соціуму. 

На нашу думку, найефективнішою технологією 

навчання мовленнєвій професійній компетенції студентів-

медиків англомовного відділення є “Інтерв'ю з пацієнтом: 

імітаційне моделювання ситуації” на базі комунікативних 

вправ, які спрямовані на формування вмінь і навичок у 

мовленнєвій практиці. Такі вправи можна поділити на ті, 

що спрямовані на моделювання реальної комунікації із 

виходом у реальне навчально-професійне спілкування, і на 

вправи реальної комунікації, тобто певні ситуації 

медичного спілкування безпосередньо з пацієнтом. У 

технології “Інтерв'ю” запитання лікаря є елементом, який 

спонукає пацієнта до повідомлення інформації, активізує 

мовленнєву дію в діалозі. Запитання є одним із об'єктів 

аналізу та дослідження в професійній комунікації лікаря з 

пацієнтом і виступають головним типом комунікаційної 

поведінки лікаря при зустрічі з хворим. 

Наприклад, у навчальній технології “Інтерв'ю” 

пропонується наступний перелік питань лікаря при  огляді 

пацієнта. 

- Duration: How long have you had the symptoms? 

 Як довго ви маєте ці симптоми? 

 Як довго ви хворієте? 

 Коли ви захворіли? 

 Коли почалося захворювання? 

- Past medical history: Have you ever received medicale care? 

 Чи ви лікувалися раніше? 

- Severity: How bad is the symptom? 

  Що вас турбує? 
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  На що ви скаржитесь? 

- Location: What parts of  the body does the symptom affect? 

  Де саме ви відчуваєте біль? 

 Застосування технології “Імітаційного 

моделювання” надає великих можливостей для вирішення 

завдань комплексної професійної підготовки майбутніх 

лікарів. Ця технологія є основним засобом формування 

професійно-комунікативних умінь в умовах штучно 

створеного середовища професійного спілкування. 

Специфіка цієї технології полягає в імітуванні реально 

існуючої системи шляхом створення спеціальних моделей, 

в яких відтворюються принципи організації та 

функціонування цієї системи. Імітаційне моделювання 

передбачає побудову відповідної професійної моделі 

навчання іноземної мови, що імітує зміст та  умови 

професійної діяльності майбутніх спеціалістів. Таким 

чином студенти опановують культуру ділового 

спілкування, можуть проявити себе як особистості, 

долають мовний бар'єр. 
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ПАРЕМИИ С КОМПОНЕНТОМ «СЕМЬЯ» В 

РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Особую роль в создании языковой картины мира 

играют паремии. Под ними понимаются «вторичные 

языковые знаки – замкнутые устойчивые фразы 

(пословицы и поговорки), являющиеся маркерами 

ситуаций или отношений между реалиями» [5, с. 3]. Текст 

паремии определяют как «мысль, утверждение, 

проверенное временем и человеческим опытом. Это 

отражение достаточно сложной формы человеческого 

мышления, такого рода афористическое суждение, где 

предстают в образно-символическом моделировании и 

оценочном комментарии типическая жизненная ситуация 

или сущностные отношения между людьми » (цит. по: [4, 

75–88]). Следовательно, паремии лаконично и 

метафорично выражают знания, накопленные 

человечеством в процессе познания мира. Сопоставление 

паремий разных народов способствует их 
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взаимопониманию, помогает увидеть универсальные и 

национальные черты в их языковых картинах мира. 

Традиционно в паремиологии наиболее значимыми 

ценностями является морально-нравственные, среди 

которых важную роль играют паремии с компонентом 

«семья». Определим содержание и объём собственно 

понятия «семья». 

В Толковом словаре русского языка Ушакова 

лексема «семья» определяется как «группа людей, 

состоящая из родителей, детей, внуков и близких 

родственников, живущих вместе» [7]. 

Малый академический словарь русского языка 

содержит такую дефиницию: «группа людей, состоящая из 

мужа, жены, детей и близких родственников, живущих 

вместе» [6]. В «Толковом словаре живого великорусского 

языка» В.И. Даля указывается: «семья – совокупность 

близких родственников, живущих вместе» [2]. Толковый 

словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой 

определяет семью как «группу живущих вместе близких 

родственников» [3]. 

У всех этих определений общим является то, что 

семья характеризуется как группа людей, состоящая в 

близком родстве. В русских паремиях эталон хорошей 

семьи – это семья, которая живет в любви и согласии, в 

ладу с домочадцами: Где мир да лад, там и Божья 

благодать; Где в семье лад, там ребят хорошо растят; 

Семья крепка ладом. В хорошей семье каждому 

обеспечивается душевный и физический комфорт: Вся 

семья вместе, так и душа на месте; Семья сильна, когда 

над ней крыша одна; В семью, где лад, счастье дорогу не 

забывает; За общим столом еда вкуснее. Одним из 

достоинств хорошей семьи является согласие в семейных 

отношениях: Семейное согласие всего дороже; В семье 
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согласно, так идёт дело прекрасно; Согласие в семье – 

богатство. 

Однако и в крепкой семье бывают недоразумения: В 

семье не без урода – а из-за урода все не в угоду.  

Семья, в которой отсутствует уважение друг к другу 

и нет согласия, считается плохой: Когда не вижу своих, 

так тошно без них; а увижу своих, так лучше без них; В 

семье разлад, так и дому не рад; В недружной семье добра 

не бывает.  

В азербайджанских паремиях акцент делается на 

преемственности поколений в семейных отношениях. В 

азербайджанских семьях особо почитают пожилых людей, 

заботятся о стариках. Здесь понимают, что лучше, чем в 

родной семье человеку, а особенно старику, не может быть 

нигде. Связь поколений, преемственность на уровне семьи, 

когда младшие общаются со старшими, а старшие 

передают им накопленный опыт, заключается в 

азербайджанских пословицах На стариках семья 

держится; Старики столпы семьи. Эти паремии 

отличаются житейской проницательностью и пониманием 

важности сохранения крепкой семьи. 

Каждая азербайджанская семья хранит и почитает 

традиции своего народа. Сватовство, свадьба, рождение 

ребёнка, имянаречение  объединяют родных людей, 

помогают в создании гармоничных семейных отношений. 

Недаром одной из самых упоминаемых в азербайджанской 

паремиологии считается паремия Семья – ключ к счастью.  

Некоторые азербайджанские пословицы 

перекликаются с русскими. Так, например, русской 

пословице В семье не без урода отвечает азербайджанская 

В семье не без скандалов, в лесу не без шакалов. 

В паремиях с компонентом «семья» в русском и 

азербайджанском языках важнейшим является установка: 

семья – это ценность (русск. Земля без воды мертва, 
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человек без семьи – пустоцвет / азерб. Дерево держится 

корнями, а человек семьей). 

Анализ русского и азербайджанского пословичного 

фонда показал, что паремии с компонентом «семья» тесно 

связаны с пословицами, включающими в свой состав 

концепты «отец», «мать», «сын», «дочь», которые 

образуют семантическое поле «родственные отношения». 

В паремиях русского языка отец – авторитетный 

глава семьи и воспитатель: Отец сына не на худо учит; 

Отец наказывает, отец и хвалит; У доброго батьки 

добры и дитятки. Заслуживают уважения такие качества 

отца, как умение вразумить, наставить на путь истинный, 

передать детям опыт в делах житейских: Не тот отец, 

что вспоил, вскормил, а тот отец, что уму-разуму научил; 

Вперёд батьки в пекло не лезь. 

В азербайджанских паремиях отец предстает как 

надежная опора, кладезь мудрости: Для дитя отец всегда 

сильнее всех; Кто прислушивается к словам отца, никогда 

не отстанет; Где хороший отец, там и сын молодец. 

Образ женщины в пословицах, относящихся к 

семантическому полю «родственные отношения», 

представлен в русском и азербайджанском языках в 

нескольких социальных ролях, однако предназначение  

женщины – в материнстве. Мать – символ бесконечной 

любви, жертвенности: русск. Материнская любовь границ 

не знает; Сердце матери лучше солнца греет; Родную 

мать никем не заменишь / азерб. Материнское сердце – в 

ребенке, а детское сердце – в собачонке; Мать себя 

сожжет, а ребенка спасет; Ради ребенка мать в огонь 

бросится.  

На материале паремий русского и азербайджанского 

языков можно выделить совпадающие в обоих языках 

ментальные установки: 1) мать – это добрый друг, 

защитница: русск. Нет милее дружка, чем родная 
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матушка; Мать праведная – ограда каменная / азерб. 

Лучший друг – мать, лучшая страна – Родина; И тысяча 

теток родной матери не заменит; 2) мать воспитывает 

своих детей и учит жизни: русск. Добрая мать добру и 

учит / азерб. Поросенок и хрюкать учится у матери; 3) 

мать любит своих детей такими, какими они есть: русск. 

Всякой матери свое дитя мило; Дитя хоть криво, да отцу, 

матери мило / азерб. Для совы свой птенец краше павлина; 

4) мать – оазис ласки и терпения: русск. Материнская 

ласка нормы не знает; Сердце матери отходчиво / азерб. 

Материнское терпение все перетерпит; Терпению 

матери нет предела.  

Таким образом, паремические единицы в русском и 

азербайджанском языках характеризуют матерей 

любящими, нежными, терпеливыми, воспитателями своих 

детей. Кроме того, в паремиях обоих языков мать важнее 

отца в жизни ребенка: русск. Без отца наполовину сирота, 

а без матери – круглая сирота / азерб. Без отца – 

полсироты, а без матери и вся сирота; Без отца дитя не 

сиротеет, без матери – осиротеет. 

Без рассмотрения паремий с компонентами «дети», 

«сын», «дочь» было бы неполным представление о семье у 

русских и азербайджанцев. В обеих лингвокультурах дети 

– подарок судьбы: русск. Дети – благодать Божья / азерб. 

Дети – украшение дома; Дети слаще меда. 

Русские паремии, в которых зафиксированы 

отношения отца и сына, емкие и проницательные: Сын 

хорошим не родится, а воспитывается; Сын мой, а ум у 

него свой; Сын дураков уж сроду таков; Сын бранит – на 

печь лезь, зять бранит – двери ищи. В азербайджанских 

паремиях с лексемой «сын» прослеживается: 1) 

преемственность в отношениях: Сын – отцу замена; 

Сыновьям в отцовском саду сажать; 2) взаимопонимание 

или его отсутствие: Сын не без греха, отец не без 
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милосердия; Отец сыну сад отдал, а сын для отца гроздь 

винограда пожалел; 3) сравнение: Сын волка – волк; Сын 

орешек, внук – ядрышко. 

Дочери в русских и азербайджанских паремиях – 

продолжательницы чужого рода: русск. Дочь – чужое 

сокровище / азерб. Дочь не даст угаснуть чужому роду. А 

изменение статуса дочери,  ее замужество способствует 

сближению родителей с сыновьями: русск. Дочерьми 

красуются, с сыновьями в почете живут / азерб. Дочь 

замуж пойдет, сын к сердцу прирастет. 

Паремии с лексемами «дети», «сын», «дочь» в 

русском и азербайджанском языках учат любить детей, 

ценить родителей и призывают к гармонии в семье. 

Таким образом, сопоставление паремий с 

компонентом «семья» в русском и азербайджанском 

языках показало, что во многих случаях они совпадают не 

только по содержанию, но и по внешнему оформлению. В 

азербайджанской и русской культуре семья понимается как 

сообщество близких родственников, живущих в согласии, 

любви и ладу. У человека обязательно должна быть семья, 

а дети – главное в жизни родителей. С другой стороны, в 

азербайджанских паремиях акцентируется внимание на 

преемственности поколений в семейных отношениях. К 

тому же паремии азербайджанского языка более 

эмоциональны, красочны, пронизаны национальным 

колоритом. 

Паремии – средство познания национального 

характера народа, проникновения в систему его ценностей, 

хранилище разнообразной культурологической 

информациии, что отражено и в группе паремий с 

компонентом «семья». 
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ІІ.  ПЕРЕДОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
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НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ  

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 

И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СУМГУ 
 

Методика обучения русскому языку как 

иностранному прошла огромный путь своего развития. 

Начиная с практического приложения сравнительного 

языкознания и заканчивая современными 

инновационными методическими концепциями обучения 

русскому языку как иностранному, в частности: 

коммуникативного, интенсивного, деятельностного, 

проектного, методики дистанционного обучения и других, 

менялись не только цели обучения иностранному языку, но 

и требования к владению им.  

На современном этапе развития лингводидактики 

решающую роль играют коммуникативно-

ориентированные методики, которые ориентированы на 

коммуникацию и творчество обучаемых. Нужно помнить, 

что изучение современных методов обучения играет 

важную роль, так как возникающие инновационные 

методики появляются на их основе. Это необходимо для 

выбора стратегий обучения в конкретной педагогической 
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ситуации, поскольку при многообразии инноваций очень 

трудно сделать выбор, не зная особенностей и специфики 

методов. 

Анализ научной и дидактической литературы 

показал, что учеными описаны различные аспекты, 

связанные с исследованием прогрессивных технологий 

обучения.   Так, учеными М. М. Новик,  А. М. Смолкиной, 

В. Н. Кругликовой, Н. В. Борисовой,  В. Б. Кузовой 

разработана классификация активных методов обучения; 

использованию деловых игр в процессе формирования 

профессиональной компетенции посвящены работы 

А. М. Новикова, Г. П. Щедровицкого. Учеными описаны 

проектные технологии, матрично-методические методы 

обратного резонанса, достаточно хорошо исследована 

деятельностная концепция учения, представленная теорией 

поэтапного формирования умственных действий. Но, 

несмотря на существующие научные работы 

лингводидактов, все же в современной методике 

преподавания языка нет единого мнения по поводу 

универсального инновационного метода обучения.   

Цель статьи – описать некоторые инновационные 

методики обучения русскому языку как иностранному и 

показать их практическое применение (на материале 

учебных пособий, созданных преподавателями кафедры 

языковой подготовки иностранных граждан СумГУ). 

  На кафедра языковой подготовки иностранных 

граждан СумГУ используются многие инновационные 

методы РКИ вслед за ведущими методическими школами. 

Охарактеризуем некоторые из них. 

Метод проектирования. Проектирование тесно 

связано с проектной культурой, которая возникла как 

результат объединения гуманитарно-художественного и 

научно-технического направлений в образовании. 

Проектная культура является общей формулой, по которой 
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реализуется искусство планирования, изобретения, 

созидания, исполнения и оформления и которая 

определяется как проектирование. Овладевая культурой 

проектирования, студент приучается творчески мыслить, 

самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя 

возможные варианты, решения стоящих перед ним задач, 

реализуя усвоенные им средства и способы работы. 

Культура проектирования входит сейчас во многие 

области образовательной практики в виде проектных 

методов и проектных методик обучения.  

Проектный метод активно включается и в обучение 

РКИ. Он связан с именем У. Килпатрика. Отличительной 

чертой методики Килпатрика является особая форма 

организации коммуникативно-познавательной 

деятельности студентов на уроках РКИ, а именно – проект. 

Проект – это самостоятельно планируемая и реализуемая 

студентами работа, в которой речевое общение вплетено в 

интеллектуально-эмоциональный контекст любой другой 

ситуации. Овладение иностранным языком в процессе 

проектной работы доставляет истинную радость познания, 

приобщает к новой иноязычной культуре. Поскольку 

проектная работа даёт студентам возможность выражать 

свои собственные идеи, нет необходимости слишком явно 

контролировать их и регламентировать их учебные 

действия.  

Большинство проектов может выполняться 

отдельными студентами, но проект будет максимально 

творческим, если он выполняется в группах. Некоторые 

проекты выполняются самостоятельно дома, на некоторые 

из проектных заданий затрачивается часть занятия, на 

другие – целое занятие. В проектной методике 

используются все лучшие идеи, выработанные 

традиционной и современной методикой преподавания 

иностранных языков. Прежде всего к ним относятся 
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разнообразие, проблемность, учение с удовольствием и так 

называемый эгофактор. Разнообразие как необходимая 

черта любого хорошего обучения способствует 

поддержанию интереса к учёбе. Проблемность означает, 

что учащиеся используют язык для выполнения заданий, 

которые характеризуются новизной результата и новыми 

способами его достижения. Проблемы заставляют думать, 

и студент обучается, думая. Работа над проектом 

сочетается с созданием прочной языковой базы у 

обучаемых. Осуществление идей проектной методики 

должно основываться на мобилизации творческих 

способностей и личного потенциала.  

Суггестопедическая методика Георгия Лозанова. 

Интенсивные методы. Георгий Лозанов использовал 

суггестию как средство активизации резервных 

психических возможностей в учебном процессе, в 

частности, при обучении иностранным языкам. Идеи Г. 

Лозанова явились отправным пунктом для построения ряда 

методических систем интенсивного обучения 

иностранным языкам. Первоначально модель 

интенсивного обучения иностранным языкам 

разрабатывалась для взрослых обучаемых в условиях 

краткосрочных курсов, но в дальнейшем опыт успешной 

реализации интенсивного метода обучения и в иных 

условиях был положительным. Использование суггестии 

позволяет снимать различного рода психологические 

барьеры. Педагог проводит занятия с учетом 

психологических факторов, эмоционального воздействия, 

используя логические формы обучения. Также 

специфической чертой интенсивной методики является то, 

что суггестопедия широко опирается на положение о 

разных функциях полушарий головного мозга. 

Подключение эмоциональных факторов к обучению 

иностранному языку значительно активизирует процесс 
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усвоения, открывая новые перспективы в развитии 

методики обучения иностранным языкам. Вся атмосфера 

занятий организуется таким образом, что освоению языка 

сопутствуют положительные эмоции. С одной стороны, 

это является важным стимулом для создания и 

поддержания интереса к предмету. С другой стороны, 

интеллектуальная деятельность учащихся, подкрепленная 

эмоциональной деятельностью, обеспечивает наиболее 

эффективное запоминание материала и овладение 

речевыми умениями. 

Еще одним отличительным фактором служит 

активное использование ролевых игр. Специфика 

интенсивного обучения заключается именно в том, что 

учебное общение сохраняет все социально-

психологические процессы общения. Ролевое общение – 

это одновременно и игровая, и учебная, и речевая 

деятельность. Но при этом, если с позиции учащихся 

ролевое общение – игровая деятельность или естественное 

общение, когда мотив находится не в содержании 

деятельности, а вне его, то с позиции преподавателя 

ролевое общение – форма организации учебного процесса. 

Основными результативными моментами интерактивной 

методики обучения иностранным языкам являются: 

создание сильной немедленной мотивации обучения, 

осуществляемого при неформальном общении, и 

мотивации общения, приближенного к реальным; высокая 

и немедленная результативность обучения; предъявление и 

усвоение большого количества речевых, лексических и 

грамматических единиц. 

В настоящее время интенсивное обучение 

иностранным языкам реализуется в различных 

развивающихся, вновь создающихся и действующих 

методических системах. Это обусловлено многообразием 

конкретных целей обучения иностранному языку 
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различного контингента обучаемых, а также 

многообразием условий обучения (сетка учебных часов, их 

количество, наполняемость учебной группы). 

Последователями Г. Лозанова являются 

Г. А. Китайгородская, Н. В. Смирнова, И. Ю. Шектер и др.  

Наиболее известным в настоящее время является 

метод активизации резервных возможностей личности и 

коллектива Г. А. Китайгородской. В методе активизации 

наиболее ярко и полно отражена концепция интенсивного 

обучения иностранному языку. 

Метод Китайгородской представляет собой систему 

обучающего общения, которая позволяет в 

непринужденной обстановке, с меньшими, чем обычно, 

затратами времени и усилий, но при этом достаточно 

эффективно изучать иностранный язык. Этот метод 

обеспечивает условия для активизации личности, 

активизации мыслительной, речевой и эмоциональной 

деятельности, что и позволяет добиться ощутимых 

результатов. Автор методики исходит из того, что язык 

должен изучаться легко и просто, и опирается на принцип 

моделирования на занятии жизненных ситуаций, общения 

ради самого общения. В аудитории играет спокойная 

музыка, в центре полукругом расставлены стулья. 

Преподаватель произносит новые фразы, переводит их, 

после чего просит всех встать и хором несколько раз 

повторить каждую вновь выученную фразу. 

Грамматические упражнения в привычном их варианте на 

занятиях не выполняют. Слушатели сначала заучивают 

новые выражения, а потом анализируют их 

грамматическую конструкцию. Также и развитие 

письменных навыков не считается целью обучения. 

Говорить слушатели начинают практически с первых 

уроков. общаться не только с преподавателем, но и с 

группой. Обучение в группе не мешает, а помогает 
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общаться. В течение занятия слушатели говорят с разными 

собеседниками и самостоятельно оценивают свой 

прогресс, общаясь то с более сильным, то с более слабым 

партнером. Преподаватель деликатно исправляет их 

ошибки, чтобы не прервать поток речи. Описанный метод 

широко используется преподавателями кафедры языковой 

подготовки в рамках краткосрочных форм обучения. 

Матричный метод. Матрично-медитативный 

метод обратного резонанса. По мнению авторов 

матричных методов (В.  И. Федотова, 

Н. В. Замяткина), в результате обучения мозг 

структурируется подобно многомерной матрице, 

допускающей быстрый покоординатный поиск нужной 

информации. Существенным для матричного метода 

преподавания является то, что новые слова появляются не 

поодиночке, а обширными хорошо структурированными 

массивами. Структура возникает, прежде всего, за счет 

смысловых связей между новыми словами, а также из 

аналогий в строении и звучании слов. Первым источником 

связи служит повторение одного и того же слова на 

изучаемом языке. Связи внутри языка возникают между 

однотипными либо противоположными по смыслу 

словами, при стандартных преобразованиях. Наряду с 

выявлением аналогий, акцентируются всевозможные 

выпадения из общего правила, межъязыковые конфликты. 

Матричный метод универсален, он успешно сочетается с 

большинством из современных инновационных 

технологий обучения, в частности, с применением 

информационных технологий.  

В течение нескольких лет матричный метод 

успешно применяется на кафедре языковой подготовки 

СумГУ в курсе “Развитие устной русской речи”. 

Применение этого метода убедительно показало, что 

необходимость эффективного формирования механизмов 
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иноязычной речи в самом начале обучения  трудно 

переоценить, поскольку именно в этот период мотивация 

овладения новым языком максимальна. Затем она, как 

правило, ослабевает: новизна пропадает, увеличиваются 

объем и разноплановость изучаемого материала, 

появляются другие причины и аргументы, которые 

снижают эффективность обучения.  Однако если после 

каждого занятия  студент видит конкретные практические 

результаты своей работы, овладевает хотя бы одной 

фразой, которая реально ему необходима, то мотивацию, 

желание изучать язык, настрой на ежедневный труд можно 

поддерживать, стимулировать и даже усиливать 

достаточно долго. Метод языковой матрицы обратного 

резонанса позволяет иностранному студенту овладеть 

сконструированными моделями общения уже после 

первого занятия. Этот метод можно применять успешно и 

эффективно, идя от аудирования к грамматике и фонетике 

языка, а не наоборот.  

Необходимо обратить внимание на то, что 

использование матричного метода требует серьезной 

предварительной подготовки. Прежде всего, следует 

отобрать коммуникативно-значимый лексический 

материал и структурировать его в матричные схемы, т.е. 

сделать матрицы – смоделированные особым образом 

учебные тексты, которые бы отвечали методическим 

задачам конкретного этапа овладения языком. Нужно 

подчеркнуть, что матрица должна содержать только 

базисный лексический и грамматический языковой 

материал, обладающий высокой коммуникативной 

ревалентностью. Важной ее характеристикой является 

также и положительная эмоциональная окраска текста, 

которая существенно усиливает запоминание языковых 

образцов. Опыт показывает, что оптимальная длина 

матрицы не должна превышать 100-150 печатных знаков, а 
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продолжительность - двух минут звучания. Матричные 

тексты начитываются с обычной для устной речи 

скоростью, а во время аудирования необходимо 

максимально исключать визуальные и звуковые помехи, 

нарушающие концентрацию внимания на иноязычной 

речи. 

Формирование речевой матрицы в долговременной 

памяти студента осуществляется посредством следующих 

методических шагов: многократное «слепое» 

прослушивание элементов матрицы (фраз и предложений); 

многократное проговаривание этих элементов вслед за 

образцом, затем – в различных речевых упражнениях с 

аудиальной опорой и без нее; двух-трехкратное 

прослушивание матричного текста с последующим 

контролем понимания; самостоятельная работа с языковой 

матрицей в течение нескольких дней по 20-30 минут 

ежедневно. Последнее условие является решающим, так 

как для создания устойчивого матричного эталона в 

сознании личности временной фактор имеет 

первостепенное значение. Именно поэтому авторы метода 

предполагают пролонгированную регулярную 

самостоятельную работу с матричными текстами, 

рекомендуют использовать их для многократного 

прослушивания в течение длительного времени.  

Матричное протоговорение является 

подготовительным этапом к говорению спонтанному и 

имеет ряд особенностей. Во-первых, оно должно 

происходить непосредственно сразу после прослушивания 

образца. Во-вторых, проговаривание матричных текстов 

нужно осуществлять непременно вслух. Громкое, 

артикулированное, многократное проговаривание с 

наиболее точной имитацией произношения носителей 

языка вызывает в нервной системе обратный языковой 

резонанс. Этот процесс приводит к появлению в сознании 
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иноязычных речевых эталонов, включает в себя 

подсознательный анализ различных языковых структур, а 

утрированные артикуляционные движения способствуют 

возникновению в кинестетической памяти новых 

двигательных алгоритмов, приучают артикуляционный 

аппарат к новой речевой работе. И наконец, 

прослушивание и проговаривание языковой матрицы, 

происходящее без участия зрительных анализаторов, 

вслепую, стимулирует аудиальный канал восприятия 

информации, который обычно существенно слабее 

визуального. Все эти особенности протоговорения сначала 

многократно отрабатываются под руководством 

преподавателя, а затем тренируются в ходе 

самостоятельной работы.  

Таким образом, в аудиторных условиях обучение 

иноязычному общению с применением метода языковой 

матрицы обратного резонанса организуется в  

последовательности: многократное аудирование – 

многократное протоговорение – чтение – письмо – 

языковые упражнения (не более 15% учебного времени). 

Следует подчеркнуть, что к новому этапу обучения можно 

переходить только после полного освоения предыдущего.  

Деятельностная методика. Эта методика обучения 

РКИ имеет своей основой деятельностную концепцию 

учения, представленную теорией поэтапного 

формирования умственных действий. Опираясь на эту 

теорию, на протяжении нескольких лет, велась разработка 

технологии обучения, которую затем назвали 

деятельностной методикой. Работа велась под 

руководством  П. Я. Гальперина и И. И. Ильясова. 

Деятельностная методика соотносима с деятельностным 

подходом, в основе которого лежит идея об активности 

познающего объекта, об обучении как активной, 

сознательной, творческой деятельности. Данная методика 
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предполагает обучение общению в единстве всех его 

функций: регулятивной, познавательной, ценностно-

ориентационной и этикетной.  

Средств обучения, характерных только для 

деятельностной методики, довольно много. Создатели этой 

методики считают, что обучать навыкам оформления и 

умения работы с содержанием сообщаемого следует 

отдельно. Для того, чтобы обеспечить сознательное 

овладение языковыми средствами и обучение навыкам 

оформления, их необходимо формировать до того, как 

будет иметь место обучение умениям работы с 

содержанием, то есть в деятельностной методике имеет 

место разделение между предварительным овладением 

языковыми средствами и последующим овладением 

общением на основе имеющихся знаний, умений, навыков 

использования языковых средств. Специфической чертой 

деятельностной методики является выделение языковых 

речекоммуникативных единиц. Так как для полноценной 

коммуникации при обучении недостаточно только 

речевого статуса языковых единиц – речевой статус 

должен сочетаться со свободой их выбора в речи. 

Языковые единицы, как говорилось ранее, которые 

обладают речевым статусом и обеспечивают полноценную 

коммуникацию с точки зрения свободы их выбора, исходя 

из смысла сообщаемого, называется языковыми 

коммуникативными единицами. И последней 

специфической чертой является использование такого 

метода, как условный перевод, при котором используется 

не только то, чем учащиеся уже овладели, так и то, чему их 

обучают на данном этапе. 

Основная черта этого метода — использование в 

качестве главного инструмента для овладения речью 

системы базисных моделей  
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В рамках деятельностной методики преподаватели 

кафедры языковой подготовки разработали метод 

грамматического моделирования форм русского глагола и 

создали собственную базисную модель обучения 

грамматике русского глагола, которая реализована в 

учебно-методическом пособии “Глагольная тетрадь: 

Учебное пособие для студентов, изучающих русский язык 

как иностранный. ”. 

Грамматику глагола можно считать 

основополагающим компонентом лингвистической  

компетенции студента-иностранца, овладевающего 

русским языком в целях приобретения будущей 

профессии. Традиционно к базисному материалу 

грамматики русского глагола в практике обучения РКИ 

относят способы образования и изменения основных 

глагольных форм, коммуникативно частотные модели 

синтаксических конструкций, основные глагольные 

категории. Они и составили основу справочно-

информационного методического пособия «Глагольная 

тетрадь», в котором представлен инновационный подход к 

обучению иностранцев грамматике  русского глагола.  

Понятие «модель глагола» является в пособии 

ключевым. Это методическое понятие РКИ, и оно не 

совпадает с традиционными в научной грамматике 

«продуктивными/ непродуктивными классами». «Модель» 

– это тип образования форм с постоянными 

словоизменительными элементами. Нами выделены пять 

моделей: 1Е, 2И, 3Е, 4Е, 5Ё с указанием гласных в личных 

окончаний глагола.  

Для всех моделей определены 4 закономерности 

образования и изменения глаголов, понятные иностранцу, 

не владеющему русским языком.  

1. Способ нахождения основы настоящего/простого 

будущего времени по инфинитиву.  
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2. Способ определения личных окончаний. В 

методике преподавания РКИ школьное правило 

глагольного спряжения “не работает” и выяснение 

характера личных окончаний глагола – задача сложная и 

кропотливая. В пособии все глаголы делятся на три группы 

(используется методический термин «группа» вместо 

«спряжение»), которые в соответствии с гласными в 

личных окончаниях глаголов маркируются заглавными 

буквами Е, И, Ё и соотносятся с глагольными моделями. 

Модели  1Е, 3Е, 4Е, 5Ё объединяют глаголы первого 

спряжения – «группа Е», модель 2И включает в себя 

глаголы второго спряжения – «группа И». 

3. Способ образования формы повелительного 

наклонения. Выделенные таким образом глагольные 

основы оказались весьма удобными для обучения 

образованию императивных форм, поскольку глаголы 

моделей 1Е и 4Е образуют формы повелительного 

наклонения посредством добавления к основе буквы –й 

(читай, танцуй), а глаголы остальных моделей  – 

преимущественно буквы – и (говори, дыши, иди). 

4. Наличие и характер чередований в глагольной 

основе. Глагольные модели отличаются также наличием и 

характером чередований в основах. Так, в самой 

многочисленной модели 1Е чередований нет, в модели 2И 

чередуются некоторые согласные только в форме первого 

лица единственного числа. Чередования в модели 3Е 

происходят во всех формах. В модели 4Е формант 

инфинитива -ова (-ева) чередуется с --у(-ю) во всех 

формах. Наконец для модели 5Ё выявлена следующая 

закономерность: если в форме инфинитива перед -ти 

находится буква -й-, то во всех личных формах перед 

окончанием появляется буква -д-. Все эти чередования 

представлены в соответствующих таблицах первой части 

пособия. 
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Пять представленных моделей охватывают 

абсолютное большинство глаголов русского языка. Кроме 

того, в словарь включены и глаголы, имеющие особую 

парадигму, так называемые «неправильные глаголы». В 

большинстве случаев их основа инфинитива оторвана от 

основы настоящего/простого будущего времени, хотя в 

некоторых группах и наблюдается аналогия с 

особенностями образования и изменения определенной 

словоизменительной модели. 

Предлагаемая унифицированная система подачи 

глагола в учебном процессе обеспечивает, на наш взгляд, 

более эффективное усвоение глагольной системы русского 

языка студентами-иностранцами. 

Каждая из описанных инновационных методик 

обучения РКИ является коммуникативно-

ориентированной. Каждая из них использует разные 

средства, имеет отличительные специфические черты. 

Успех обучения заключается в оптимальной интеграции 

лучших методических достижений в зависимости от 

потребностей педагогической ситуации.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К НАПИСАНИЮ 

СЖАТОГО ИЗЛОЖЕНИЯ 
 

При работе с иностранными студентами 

первостепенное внимание  следует уделять развитию речи: 

сначала практическое усвоение языка, а затем изучение 

правил грамматики и т.д. На это ещё во второй половине 

ХІХ века указывал Ф.И. Буслаев, который первым  занялся 

в России разработкой методических вопросов: «Первое 

дело в области преподавания языка состоит в том, чтобы 

ученик практическим путём узнал все формы речи, чтобы 

они являлись ему не одни сами по себе, но постоянно в 

органической связи с мыслью, ими выраженной» [1, с. 54]. 

Тезис учёного видится актуальным на современном этапе в 

работе с иностранными студентами. 

В настоящее время развитие речи понимается 

широко: это и работа над произношением, словом, 
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предложением, связной (контекстной) речью, и наконец, 

это работа над устной и письменной речью, в том числе и 

над изложением. Некоторые аспекты подготовки 

иностранных студентов к написанию сжатого изложения и 

являются объектом нашего внимания.  

Труды известных методистов Т.А. Ладыженской, 

Н.А. Пленкина, Н.И. Политовой, М.С. Соловейчика, В.И. 

Яковлевой и др. – яркое свидетельство того, что обучение 

изложению способствует развитию содержательной, 

последовательной и правильной речи, совершенствованию 

коммуникативно-речевых умений, укреплению 

механизмов речевой деятельности, ведь ребёнок, по 

выражению М.Р. Львова, «берёт уроки у самого писателя». 

Более того, затронув вопрос обучения изложению, 

методисты не оставили без внимания и воспитательный 

аспект. Мысли о важности письменной речи для 

психического развития ребенка обоснованы в трудах Л.С. 

Выготского, М.Р. Львова, Т.Г. Рамзаевой и др. По мнению 

А.А. Ларионовой, преподаватель РКИ в ходе подготовки 

студентов к написанию изложения должен помочь им в 

достаточной степени овладеть всем тем, что заключает в 

себя понятие «иноязычная культура».  

Как показали результаты анкетирования, 

иностранные студенты, в частности из Китая, не любят 

писать изложения. Они испытывают чувство стыда за 

качество своей работы. Скудный словарный запас, 

сложности в восприятии текста на слух не позволяют 

обучающимся понять тему, идею прослушанного 

фрагмента, выделить на слух структурно-смысловые части. 

Поэтому необходимо создать мотивацию: студент должен 

осознанно ответить себе на вопрос: зачем мне надо это 

уметь? Думается, ответ лежит на поверхности, просто 

молодой человек в силу возникших сложностей на пути 

обучения не хочет этого замечать. Повседневная жизнь, 
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профессиональная деятельность заставляют его вступать в 

контакт с собеседником, адекватно реагировать на его 

высказывания, задавать уточняющие вопросы, 

переспрашивать, обращаться с просьбой объяснить что-

либо, выразить согласие или несогласие с точки зрения 

автора, приводить контраргументы. Мы убеждены, что 

методически грамотно организованная подготовка к 

написанию изложения поможет в решении 

вышеперечисленных проблем. Более того, она будет 

способствовать пониманию семантики наиболее важных в 

смысловом отношении фрагментов текста, ключевых 

лексических единиц, которые определяют общую 

динамику тематического развития содержания текста; 

вычленению информации, необходимой для дальнейшего 

её использования; углублению знаний, представленных в 

той области понятий, которая затрагивается текстом; 

обогащению словарного запаса; воспитанию эстетического 

вкуса, так как преподаватель отбирает безупречные в 

идейном и языковом отношении фрагменты, одновременно 

простые, смысл которых становится ясным на основе 

первого воспроизведения.  Преподавателю стоит обратить 

внимание на выразительное чтение, которое, безусловно, 

будет способствовать адекватному пониманию на слух 

содержания текста. 

Нам необходимо научить обучаемого не просто 

слушать текст, а слышать его. Прослушивание фрагмента 

произведения с закрытыми глазами даёт свои результаты. 

Студенты не хватаются за ручку, чтобы записать, 

вырванные из контекста слова, фразы. Форма восприятия 

текста, назовём её «вслед за автором», позволяет им 

мысленно сфотографировать  объект описания (тип текста 

− описание), проследить последовательность событий в 

рассказе (тип текста − повествование), осмыслить тезис  

рассуждения, аргументы в его пользу, отношение автора к 
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обсуждаемой проблеме (тип текста − рассуждение). После 

знакомства с фрагментом преподаватель должен дать 

время студентам, чтобы у них была возможность 

набросать план, пункты которого могут представлять 

собой  ключевые слова, фразы из текста, вопросы. На 

данном этапе работы нам не надо добиваться, чтобы план 

был составлен согласно требованиям, предъявляемым к 

этому виду работы. Он необходим для восстановления 

структуры фрагмента, вычленения микротем (абзацев), 

последовательности текстовой информации. В 

обязательном порядке на доске записываются первое и 

последнее предложения текста, что, на наш взгляд, 

дисциплинирует мысль. В ходе беседы преподаватель 

выясняет: какое впечатление произвёл текст на 

слушателей? Понравился или нет? Почему? Согласны ли 

вы с отношением главного героя к…? О чём этот текст 

(определить его тему)? Что хотел до каждого из нас 

донести автор (идея текста)? Почему так называется текст? 

Обучаемые могут предложить свои варианты названия 

текста, обязательно аргументировав свой выбор. По 

нашему твёрдому убеждению, очень важно приучить 

студентов отражать в заголовке суть воспринятого текста. 

В силу того, что иностранные студенты отдают 

предпочтение изложению прочитанного, важно обеспечить 

им безболезненный переход к изложению текста, 

воспринимаемого на слух. Упражнения, направленные на 

развитие устной и письменной речи, теснейшим образом 

связаны друг с другом: 1). Прослушайте диалог (полилог). 

Какая информация текста в нём не прозвучала? 2). 

Расположите предложения (предлагаются на доске) в 

соответствии с логикой изложения текста. 3). Сравните два 

назывных плана. Какой из них соответствует структурно-

смысловой схеме текста? Составьте и запишите свой 

вариант назывного плана. 4). Прослушайте фрагменты 
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текста. Какие компоненты структурно-смысловой схемы 

им не соответствуют? 5). Трансформируйте вопросный 

план в номинативный; соотнесите коммуникативные 

задачи со структурно-смысловыми компонентами текста. 

6). На основании структурно-смысловой схемы текста 

подготовьте его пересказ. 7). Разбейте текст на абзацы, в 

каждом абзаце найдите предложение, содержащее 

основную информацию. 8). Найдите в тексте текстовые 

маркеры и выпишите их, используйте для пересказа текста. 

9). Соотнесите сокращённые части текста, расположенные 

не по порядку, с планом. 10). Найдите в тексте 

информацию, соответствующую каждому структурно-

смысловому компоненту текста. 11). Изучите 

предложенные структурно-смысловые схемы текстов и 

определите, какая из них соответствует данному тексту.  

Данные задания, направленные на развитие 

механизмов углублённого  восприятия текста, ненавязчиво 

готовят студентов к написанию плана. В соответствии с 

целями и задачами обучения они должны уметь создавать 

различные виды планов. Нами отдаётся предпочтение при 

подготовке к написанию сжатого изложения сложному 

номинативному плану, так как он позволяет определить 

границы между разными смысловыми частями текста, 

выделить главную и дополнительную информацию каждой 

смысловой части, установить характер эксплицитной и 

имплицитной внутритекстовой связи, а также способствует 

точному, лаконичному обобщению в двух-трёх словах, 

коротком предложении содержания прочитанного 

отрывка. 

Важную роль при подготовке к изложению играет 

словарная работа. Задача преподавателя – воспитывать 

внимательное, уважительное, бережное отношение к 

слову. Чтобы обучаемые могли прочувствовать 

непреходящую ценность каждой лексической единицы, 
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важно посмотреть, как меняется её значение в зависимости 

от контекста. В поле зрения студента должно стать 

употребление слов в прямом и переносном значении, 

омонимов и многозначных слов, синонимов, антонимов, 

паронимов, фразеологизмов, историзмов, неологизмов (в 

том числе авторских); профессионализмов, диалектизмов, 

жаргонизмов и т.д. В связи с этим на каждом практическом 

занятии в соответствии с ситуативно-тематической 

подачей речевого материала предлагается система 

упражнений, цель которых – развитие и 

совершенствование речевых навыков и умений в области 

практической лексикологии русского языка. Например, 

проверить полноту и правильность понимания 

употребления в речи паронимов позволяют следующие 

задания, содержание которых направлено на пополнение 

словарного запаса обучаемого в рамках темы «Портрет 

человека»: прочитайте пословицы, найдите паронимы к 

словам (например, приметный, сытный); вместо точек 

употребите один из паронимов, данных в скобках 

(например, в магазине девушка приобрела красивые и / 

практичные и практические / туфли); вместо точек 

вставьте подходящие по смыслу слова; подберите имя 

прилагательное, которое нужно употребить, характеризуя 

заискивающего, льстивого человека; боязливого, 

недоверчивого; составьте словосочетания с паронимами, 

выбирая из данных рядов нужные слова (например, 

желанный / желательный); составьте предложения с 

паронимами (например, дружеский / дружественный). 

Успешному написанию сжатого изложения 

способствуют различные способы компрессии [2]: 

содержательные и языковые [3]. Как показывает практика, 

пропедевтические упражнения, направленные на 

формирование навыка творческого использования приёмов 

сжатия, убедили студентов, что исключение (вводных слов, 
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повторов, риторических вопросов, восклицаний, цитат, 

пояснений, пространных рассуждений, подробных 

описаний, излишнего количества примеров); обобщение 

(замена однородных членов предложения обобщающим 

словом, объединение простых предложений в одно 

сложное, обобщение мелких, единичных фактов); замена 

(части предложения или ряда предложений 

синонимическим выражением, фразеологизмом, 

указательным местоимением; части текста одним простым 

предложением); слияние (сжатие сложного предложения 

при помощи эллиптирования, неполноты, бессоюзия, 

синтаксической асимметрии) способствуют созданию 

связного рассказа, помогают сделать изложение 

максимально коротким по форме, но не бедным по 

содержанию.   

Проводимая работа дала нам возможность понять,  

что при высоком уровне речевой мотивации, в ходе 

совместной кропотливой работы преподавателя и студента, 

можно научиться письменно продуцировать в 

сокращённом виде необходимую информацию, используя 

компрессию на всех уровнях текста (текст, абзац, 

предложение), создавать монологическое высказывание 

репродуктивно-продуктивного характера на определённую 

тему в соответствии с заданной коммуникативной 

установкой. И как результат − достичь успеха в учебной 

работе по всем предметам. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ИНОФОНОВ: 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Речь – удивительно 

сильное средство, но нужно 

иметь много ума, чтобы 

пользоваться им.  

Г. Гегель 
 

Русский язык (РЯ) для инофонов, получающих 

высшее образование в Беларуси, выступает не только 

средством и целью обучения, но и инструментом их 

будущей профессиональной деятельности. Достижению 

необходимого уровня сформированности 

соответствующих навыков и умений студентов 

способствуют учебные курсы «Русский язык как 

иностранный» (РКИ) и «Русский язык (профессиональная 

лексика)». 

Одна из главных задач речевого развития 

иностранного обучающегося – овладение связной речью, 

при этом он должен уметь не только репродуцировать, но 

продуцировать текст.  

Как показывают наблюдения, на «развитость» 

устной речи инофона влияет ряд факторов, в т. ч. уровень 

владения РЯ, с которым студент поступил в университет (в 
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этом отношении выгодно отличаются выпускники русских 

школ и обучающиеся, у которых родители / один из них 

говорят / могут говорить по-русски; в семьях которых 

высоко развита культура умственного труда); круг 

общения (только со своими земляками или за пределами 

учебного времени студент активно и по разным вопросам 

коммуницирует с носителями неродного языка); сфера его 

интересов, познавательная активность (потребность быть 

в курсе новостей о происходящем в мире, стране, в своей 

отрасли знаний; регулярное чтение; просмотр, 

прослушивание разножанровых теле-, радиопередач, 

посещение театра, музеев и т. д.); вовлеченность 

во внеаудиторную деятельность (научную, культурно-

массовую и и т. д.); мотивированность в 

совершенствовании РЯ и др.  

Разумеется, преподавателю РКИ все это приходится 

учитывать при подготовке и проведении занятий. Мы 

также четко осознаем, что вышеназванные непростые 

задачи невозможно решить только в учебное время. 

Поэтому кафедра общего и русского языкознания – в 

дополнение  

к традиционным формам работы: кураторским, 

информационным часам, встречам, экскурсиям и т. д. – 

в 2011 г. инициировала проведение в университете 

Фестиваля иностранных студентов.  

Идея его заключается в создании для данной 

категории обучающихся ситуации успеха, предоставлении 

им возможности найти себя в различных видах 

деятельности. В реализации проекта участвуют 

практически все факультеты; старостат иностранных 

студентов; отдел воспитательной работы с молодежью, 

студенческий и спортивный клубы, др. структурные 

подразделения, работающие с иностранными студентами. 

В 2013 г. методическая разработка «Ситуация успеха: 
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из опыта проведения Фестиваля иностранных студентов», 

подготовленная нашей кафедрой и студклубом, стала 

победителем в конкурсе инновационных проектов 

и информационно-методических материалов «Наше время – 

инициатива» в рамках Республиканского фестиваля 

творчества иностранных студентов учреждений высшего 

образования «F. –ART.BY 2013». 

Программа Фестиваля – что обусловлено его 

целями и задачами – насыщенна и разнообразна. 

Например, в 2017 г. она включала более 40 мероприятий, 

познавательных, творческих, спортивных. Проекты 

кафедры общего и русского языкознания традиционно 

ориентированы на повышение интереса инофонов к РЯ и к 

стране изучаемого языка, к Беларуси – это научно-

методический семинар «Теория и практика обучения РКИ 

и другим лингвистическим дисциплинам в высшей школе» 

(с участием преподавателей БрГУ и БрГТУ), олимпиада по 

РКИ, брейн-ринг «Добро пожаловать в Беларусь!», 

конкурсы – «Мир моих увлечений» (в социальной сети 

«ВКонтакте») и ораторского мастерства иностранных 

обучающихся «Учусь красноречию». 

О последнем и пойдет речь. Цель конкурса – 

привлечь внимание иностранных студентов к важнейшей 

роли устной монологической и диалогической речи для 

эффективного владения РЯ в учебно-научной 

и профессиональной деятельности, в повседневной, 

социально-культурной и официально-деловой сферах 

общения; для расширения общего кругозора инофонов. За 

пятилетнюю историю «Учусь красноречию» 

выкристаллизована его структура, отработана методика 

подготовки и проведения самой конкурсной программы. 

К началу второго учебного семестра 

разрабатывается и утверждается положение, в котором 

определяются оргкомитет, цель, задачи; очерчивается круг 
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участников мероприятия, оговариваются условия его 

проведения. Положение доводится до сведения всех 

заинтересованных (через сайт университета, деканаты; 

важная роль в информировании, подборе потенциальных 

конкурсантов принадлежит преподавателям РКИ); особое 

внимание уделяется участникам конкурса прошлых лет.  

После сбора заявок от кандидатов на участие в 

конкурсе, за две недели до него, проводится консультация. 

Это очень важный момент: у студентов должно 

сформироваться ясное представление о проекте. Для этого 

готовится «Памятка», в которой обозначены основные 

даты, связанные с конкурсом; его задания, аннотации к 

ним и критерии их оценки; приводятся примеры 

выполнения заданий. Преподаватель риторики 

рассказывает о специфике устного публичного 

выступления, о методике подготовки к нему. Делаются 

акценты на том, что позволяет выигрышно подать свой 

монолог: нестандартная трактовка темы; оригинальная 

композиция и форма высказывания; использование 

предметов, например, монетки, подбрасывая которую 

оратор рассуждает о двух сторонах студенческой жизни, и 

т. д. Вызывает интерес просмотр видеоматериалов конкурса 

предыдущих лет, выступлений его победителей.  

После консультации студенты получают неделю 

на подготовку собственно устного монологического 

высказывания на заданную тему. Подчеркнем, что каждого 

оратора курирует преподаватель РКИ: даже если 

у инофона-старшекурсника данной учебной дисциплины 

уже нет, организаторы конкурса сами либо через своих 

коллег помогают ему в создании текста, в подготовке к 

публичному выступлению и т. д. 

На отборочном туре в обсуждении выступлений 

участвуют не только члены жюри, но и студенты-ораторы. 

Звучат рекомендации по содержанию монологов, их 
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речевому и визуальному оформлению, манере держать 

себя и т. д.  

Параллельно с этим разрабатывается и 

утверждается сценарий конкурса; готовятся 

мультимедийные презентации, концертная программа; а 

также дипломы, причем не только победителям, но и всем 

конкурсантам.  

Накануне конкурса проводится организационное 

собрание, а непосредственно перед риторическим 

поединком – жеребьевка.  

Сам «Учусь красноречию» проходит в два этапа. 

Первый – устное публичное выступление. Его 

продолжительность до трех минут, оно может 

сопровождаться фото-, видеорядом, 

мультимедиапрезентацией, но не допускается музыкальное 

и / или вокальное сопровождение, чтобы монологическая 

речь конкурсанта не ушла на второй план. Критерии 

оценки выступления: 1) соответствие его содержания теме 

и степень ее раскрытия; 2) логика изложения; 3) культура 

речи, выразительность; 4) грамотность невербального 

поведения, умение работать с аудиторией.  

Темы монологов связаны с коммуникативными 

темам, над которыми инофоны работают на занятиях 

по РКИ: «Я хочу рассказать о…» (о родных странах 

конкурсантов, их культуре; 2013), «Людей неинтересных 

в мире нет» (2014), «Легко ли быть молодым» (2015), 

«Книга в жизни современного человека» (2016), 

«Неповторимая студенческая жизнь» (2017). Очень 

непросто «свернуть» ораторов с пути общих фраз, помочь 

найти им «предмет разговора», идею своего выступления, 

метафору, цитату, от которой можно оттолкнуться и 

построить интересный монолог, подобрать убедительные 

аргументы, яркие примеры и т. д. Но если это получается – 
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конкурс проходит живо, поучительно и в напряженной 

борьбе.  

Организаторы стараются сохранить лучшие 

выступления «Учусь красноречию»: ведется его 

видеозапись; на гала-концерте, который подводит итоги 

Фестиваля иностранных студентов, звучит монолог одного 

из лучших ораторов; тексты выступлений финалистов 

конкурса публикуются в стенгазете «Слово», 

используются на занятиях и даже вошли в подготовленное 

нашими коллегами учебное пособие по РКИ. 

Второй этап конкурса (в нем участвуют 10–12 

финалистов, чьи устные публичные выступления названы 

лучшими) ориентирован на риторику быстрого 

реагирования и, разумеется, предусматривает 

варьирование. Возможны следующие типы заданий (их 

может быть одно или два): диалог «А знаешь ли ты…?» 

(2013; конкурсанты заранее получают на бумажном 

носителе сведения об известных представителях 

белорусской земли – просветителях, писателях, 

спортсменах, космонавтах, деятелях культуры и науки. На 

конкурсе участник задает своему собеседнику два вопроса 

по теме: один – основной, второй – уточняющий (по ходу 

выступления конкурсанта, который отвечает). 

Соответственно, каждый оратор и сам должен дать ответ 

на два вопроса своего собеседника); «Не всякий, кто 

читает, в чтении силу знает!» / «С чувством, толком, 

расстановкой» (2014, 2016; выразительное чтение текста); 

«Добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз» (2014; 

надо изложить свое понимание смысла пословицы, в т. ч. 

провести параллели с другими подобными пословицами – 

как русского, так и родного языка; подтвердить свои 

мысли примерами из литературы, кино и т. д.); мини-

диалог «Меня волнует…» / «Есть вопрос» (2015, 2016; 

конкурсант задает вопрос на волнующую его тему своему 
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сопернику и, в свою очередь, отвечает на вопрос 

собеседника); «Минимум слов – максимум мысли» 

(2015; предлагается найти вариант окончания 

высказывания известного человека); викторина «Век живи 

– век учись» (2017; конкурсант выбирает два задания и 

представляет по ним развернутые ответы. Задания 

распределены по пяти разделам: «Значения слов» – из 

трех вариантов значения слова / словосочетания 

необходимо выбрать правильное; при разработке задания 

мы обратились к игре «Ерундопель», материалы которой 

размещены в Интернете; «Синонимы»; 

«Фразеологизмы» – надо закончить идиому; 

«Логические головоломки» – конкурсант отгадывает 

загадку; «Великие люди науки» – предлагается узнать 

ученого по его портрету на слайде и небольшой 

биографической справке); «Риторический экспромт» 

(2017; оратор выступает с импровизированной речью на 

заданную тему и в предложенной речевой ситуации). 

При подготовке к двум последним заданиям конкурсанты 

получают заранее списки слов, фразеологизмов, великих 

ученых, а также тем для импровизации. 

Отметим, что оргкомитет конкурса активно 

взаимодействует со студентами: они помогают готовить 

мультимедиасопровождение конкурсной программы; 

работают в качестве счетной комиссии, членов жюри 

(наряду с преподавателями РКИ); из числа лучших 

ораторов прошлых лет формируется совет старейшин, 

который определяет обладателя номинации «Достойный 

преемник»; ведущие-инофоны участвуют в написании 

сценария, да и сам конкурс (его ход, темп, эмоциональный 

фон) во многом ложится на их плечи. 

В целом представленный проект – это серьезная, 

эффективная форма работа с инофонами: они овладевают 

устным словом, получают неоценимый опыт публичного 
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выступления, тщательной, продуманной подготовки к 

нему; вырабатывают собственное отношение к фактам, 

событиям, к людям и их поступкам; совершенствуют 

умение вести диалог, отстаивать свою точку зрения; 

приобретают навыки быстро реагировать на полученную 

информацию, задание, импровизировать на предложенную 

тему; учатся воспринимать критику в свой адрес и делать 

конструктивный анализ чужих выступлений… Одним 

словом, наши студенты учатся красноречию. Пожелаем 

им в этом успехов! 

 

 

 

Е. Д. Гуськова, Л. С. Маричереда, 
Украина, г.Одесса, ОНПУ  

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ 
 

При разработке новых форм и методов обучения 

научному стилю речи (НСР) преподаватель РКИ обязан 

ориентироваться на изменения в технологии учебного 

процесса, когда использование современных 

мультимедийных средств позволяет значительно 

увеличить объемы учебного материала, в том числе, 

предназначенного для самостоятельной работы студентов. 

Это может весьма существенно влиять на обучающие 

действия как преподавателей русского языка, так и 

преподавателей  общеобразовательных дисциплин [1]. 

Специфика преподавания НСР на этапе довузовской 

подготовки на подготовительном факультете для 

иностранных граждан заключается в том, что наряду с 
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обучением основным видам речевой деятельности, 

вводятся основы предметных знаний на неродном языке, и 

обучение строится на лексическом материале 

естественнонаучных знаний.  

В этой связи возрастает роль четкой системы 

контроля над ходом становления речевых навыков и 

умений учащихся и их предметных знаний. 

Общеизвестно, что важнейшими принципами 

диагностирования и контролирования знаний учащихся 

являются объективность, систематичность и наглядность 

[2]. 

Объективность заключается в методически 

обоснованном содержании диагностических тестов 

(заданий, вопросов), диагностических процедур, равном 

отношении педагога ко всем обучаемым, адекватном 

установленным критериям оценивания знаний и умений. 

Практически объективность диагностирования означает, 

что субъективность в оценивании результатов сводится к 

минимуму, а сами результаты оценивания не зависят от 

субъективного взгляда преподавателя на методы и 

средства контролирования. 

Требование принципа систематичности состоит в 

необходимости проведения диагностического 

контролирования на всех этапах дидактического процесса. 

Систематичность заключается в том, что регулярному 

диагностированию подвергаются все обучаемые с первого 

и до последнего этапа обучения. Принцип 

систематичности требует комплексного подхода к 

проведению диагностирования, при котором различные 

формы, методы и средства контролирования, проверки, 

оценивания используются в тесной взаимосвязи и 

единстве, подчиняются одной цели. 

Принцип наглядности заключается, прежде всего, в 

использовании открытых форм контроля всех обучаемых с 
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возможностью прогнозирования результатов, в том числе и 

самим испытуемым. Рейтинг каждого студента, 

устанавливаемый в процессе диагностирования, носит 

наглядный характер. 

Современные формы учебных пособий (рабочие 

тетради, электронные материалы, интерактивные ресурсы) 

предоставляют более широкие возможности оптимизации 

процесса усвоения научного стиля речи [3]. Под 

оптимизацией понимается научно обоснованный выбор и 

осуществление наилучшего для сложившихся условий 

варианта содержания и методов обучения с точки зрения 

его задач и рациональности затрат времени обучающегося 

и преподавателя [4]. 

Какие же виды контроля предполагают 

современные учебные программы на подготовительных 

факультетах? Обычно это текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Текущий контроль особенно важен в процессе 

становления речевых навыков, он позволяет видеть сам 

процесс их формирования, заменять отдельные приемы 

работы, своевременно корректировать виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей того 

или иного учащегося и/или группы.  

Текущий контроль позволяет оперативно 

отображать успешность овладения коммуникативной 

компетенцией языка при изучении научного стиля речи, 

уровень развития речевых навыков и умений. 

Предпочтительно, чтобы такой контроль носил 

регулярный характер, был органично вплетен в канву 

занятия и направлен также на проверку усвоения 

обучаемыми предметных знаний. Большая часть заданий 

может быть составлена таким образом, что студент даже 

не замечает, что его работа контролируется. 
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Своевременность текущего контроля имеет 

большое значение для успешного обучения, т.к. студента 

интересует немедленный результат. Осуществляя такой не 

отложенный во времени контроль, преподаватель может 

побудить студента самостоятельно исправить ошибку, 

оперативно указав на нее при проверке непосредственно на 

занятии. 

Промежуточный контроль проводится после ряда 

смысловых модулей (блоков), посвященных какой-либо 

тематике. Объектом контроля в этом случае являются 

речевые умения и предметные знания в процессе изучения 

НСР. 

Под итоговым контролем, как правило, понимается 

контроль, осуществляемый при окончании определенного 

курса с проверкой комплекса знаний, умений и навыков. 

Он завершается выставлением интегральной оценки, 

учитывающей результаты по различным видам речевой 

деятельности и предметных знаний.  

Формы проведения контроля могут быть как 

письменными, так и устными. В практике контроля 

неизбежно возникает проблема соотношения устных и 

письменных форм контроля. В большинстве случаев она 

решается в пользу последних, но довузовская подготовка 

не позволяет преуменьшать, и тем более исключать 

оценивание уровня сформированности навыков устной 

речи. 

Принято считать, что устный контроль больше 

способствует выработке быстрой реакции на вопросы, 

развивает связную речь, но он не обеспечивает 

надлежащей объективности. Письменная же проверка, 

обеспечивая более высокую объективность, кроме того 

способствует развитию логического мышления, 

целенаправленности. Студент при письменном контроле 



145 

 

более сосредоточен, он глубже вникает в суть вопроса, 

обдумывает варианты решения и построения ответа. 

Письменные виды промежуточного контроля 

разнообразны. Для реализации требования 

систематичности контроля можно в начале занятия давать 

небольшую по объему письменную самостоятельную 

работу. Она может содержать основные вопросы 

домашнего задания или задания аналогичные домашнему. 

Основные требования к ним: быстрый темп и четкость 

организации, строгое соблюдение временных параметров.  

Одной из наиболее популярных форм контроля 

являются тесты.  

Тест – это система формализованных заданий, 

результаты выполнения которых подлежат 

автоматизированной обработке и позволяют судить об 

уровне развития речевой компетенции испытуемого, т.е. о 

его способности использовать  накопленный языковой 

материал. 

Учитывая возможности современных технологий 

автоматизированной обработки результатов контроля, 

самыми распространенными являются контролирующие 

задания следующей типологии: 

- одиночный выбор- выбор одного правильного 

ответа из многих предложенных; 

- множественный выбор – выбор нескольких 

правильных ответов из многих предложенных; 

- сортировка – тест, в ходе которого проверяется 

умение самостоятельно отсортировать предложенные 

ответы по заданному критерию, в т.ч., составить 

предложение из ряда слов или логически связанный текст 

из разрозненных предложений; 

-заключенный в текст – студентам предлагается 

вставить в текст/фразу необходимые буквы, части слова, 

слова или фразы, восстановить диалог;  
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- матричная сортировка – тест, позволяющий 

устанавливать соответствие между двумя группами 

критериев; 

- открытый выбор– проверяется способность 

студентов самостоятельно закончить фразу или 

определение понятия. 

На кафедре лингводидактики Одесского 

национального политехнического университета 

разработаны различные задания (тесты) для текущего 

контроля по курсу НСР, которые, впрочем, могут быть 

имплементированы и в промежуточный, и в итоговый 

контроль. Для работы в аудитории каждому студенту 

предлагается либо электронный вариант задания, либо 

задания на карточках (раздаточный материал), которые он 

может выполнить тут же. Количество заданий не более 

четырех - шести. Такого рода текущий контроль занимает 

от семи до пятнадцати минут. 

В дополнение к классическим рабочим тетрадям 

сегодня становится актуальной разработка аудиокурса по 

научному стилю речи для студентов инженерно-

технического профиля обучения. Предусматривается, что 

данный курс будет также содержать значительное 

количество разнообразных тестовых заданий, дающих 

возможность студентам и преподавателю оперативно 

проверить степень усвоения пройденного материала. 

 

На основе тестовых заданий для аудиторной работы 

весьма важным представляется создание тестов для 

самостоятельной работы студентов с сопутствующим 

аудиовизуальным рядом, которые можно использовать в 

качестве домашнего задания, а преподаватель может 

проверить их выполнения в режиме «online» либо на 

следующем занятии в аудитории. 
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В процессе апробации новых материалов было 

выявлено, что увеличение удельного веса 

контролирующих заданий, формирующих умения 

самостоятельной работы, вызывает у иностранных 

студентов повышенный  интерес, т.к. позволяет проверить 

знания и умения «по горячим следам», дает возможность 

вернуться к обучающему материалу, если выполнение 

тестовых заданий вызвало определенные трудности. 

При заметном возрастании объемов предметной 

информации, кроме составленных тестовых заданий 

актуальным видом контроля является выполнение заданий-

схем. Схема содержит информацию в сжатом виде. Такой 

процесс структурно-схематичного сохранения информации 

и ее дальнейшего «разворачивания» позволяет ускорить 

усвоение материала и способствует развитию 

репродуктивной речи студентов. Задания выполняются 

после изучения темы вначале под руководством 

преподавателя в аудитории, затем в качестве домашнего 

задания студентам предлагается самостоятельно составить 

аналогичные схемы с другими примерами. 

Опыт работы показывает, что студенты, опираясь на 

составленные схемы, успешнее пишут мини-конспекты 

текстов, что позволяет считать данный тип заданий 

эффективным приемом для повышения уровня  усвоения 

учебного материала по НСР. Схема как удобная 

зрительная опора отражает логику мышления, в ней 

отражаются важные моменты текста, что в случае 

необходимости, позволяет уточнить информацию. Схема 

дает возможность сфокусировать внимание студентов на 

структуре и содержании предлагаемого текста или на 

части текста и вызвать интерес к обсуждаемой теме. 

Отобранный учебный материал в рабочих тетрадях 

и на электронных ресурсах, с которыми работают 

иностранные студенты подготовительного факультета 
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ОНПУ, ориентирован на формирование у них 

общенаучного терминологического минимума, 

формирование навыков и умений письменной и устной 

учебно-научной речи и облегчение усвоения 

общеобразовательных предметов. 

Методы и формы контроля знаний, умений и 

навыков при обучении русскому языку как иностранному 

чрезвычайно разнообразны.Их выбор обусловлен 

господствующим ныне коммуникативным подходом к 

обучению, соответствует многообразию видов речевой 

деятельности. Не подменяя другие виды контроля, 

опорные схемы и тестирование, осуществляемое с 

помощью электронных средств, являются не только более 

экономичной формой промежуточного контроля, но и 

наиболее объективным показателем степени усвоения 

студентами учебного материала.  

Очень важно, чтобы преподаватель в ходе контроля 

устанавливал степень достигнутого в области знаний, 

умений и навыков, на основе этих данных определял 

целесообразность и эффективность применяемых ранее 

приемов и вносил коррективы в учебный процесс. 

Преподаватель, оценивая результаты, должен 

сопровождать свою оценку поощрением, рекомендациями, 

т.е. оказывать мотивирующее воздействие на обучаемых. 

Эти действия есть не что иное, как управление элементами 

учебного процесса, которое позволяет оказывать 

стимулирующее воздействие на учебу и повышает ее 

мотивацию. 

В заключение можно сделать вывод, что 

расширение форм контролирующих заданий с одной 

стороны, и использование современных мультимедийных 

средств для их реализации в структуре единого учебного 

информационного пространства – с другой, позволяет 
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значительно улучшить уровень подготовки иностранных 

студентов для дальнейшего обучения в вузах Украины. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОБЩАЮЩИХ ТАБЛИЦ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
 

В методике преподавания иностранных языков 

всегда была актуальной проблема наглядности. Актуальна 

она и на современном этапе, поскольку принцип 

наглядности способствует активации логического 

мышления студентов, положительной мотивации, 

вызывает интерес к изучаемому языку, помогает 

формировать различные виды речевой деятельности. 

Выделяют следующие формы наглядности: 

– языковую (словесно-речевую); 

– неязыковую (предметно-изобразительную). 

В зависимости от задействованных систем 

анализаторов различают  

аудиальную, визуальную и двигательно-моторную 

наглядности [4, с. 152–153]. 

В процессе обучения русскому языку как 

иностранному применяются различные средства 

наглядности, которые используются на всех этапах. 

Особенно интенсивно и продуктивно их применяют на 

начальном этапе.  

Ведущее место среди всех зрительных средств 

наглядности принадлежит таблицам, поскольку они не 

только предполагают компактное предъявление языкового 

материала, но и его группировку и систематизацию.  

Как показывает практика преподавания РКИ, в 

процессе изучения русского языка студенты сталкиваются 

с типичными проблемами: отсутствием системного 

представления об изучаемом языке, трудностями в 
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построении устных и письменных высказываний, 

недостаточной активностью и интересом в усвоении 

знаний, высокой степенью забывания учебного материала. 

Обобщающие таблицы разработаны именно для снятия 

подобных трудностей и решения таких проблем. 

Обучение при помощи таблиц способствует 

развитию логического мышления и памяти учащихся, их 

способностей анализировать, сопоставлять, 

противопоставлять, находить связи. 

Таблицы просты в использовании, не требуют 

дополнительных приспособлений. Они облегчают 

восприятие теоретического материала, формируют 

устойчивые навыки и умения в устной и письменной речи. 

Презентация грамматики в виде таблиц обеспечивает более 

прочное запоминание и исключает использование родного 

языка учащихся или языка-посредника.  

Таблицы способствуют произвольному и 

непроизвольному запоминанию правил образования форм 

и значений, составляющих ту или иную категорию. 

Главное их назначение – создать в сознании учащихся 

целостное представление об изучаемом языковом явлении. 

Экономичность, четкость, возможность к быстрому их 

восприятию и запоминанию делают таблицы 

незаменимыми при изучении, закреплении и обобщении 

грамматического материала в коммуникативно-

ориентированном обучении. Таблицы успешно 

используются также во время самостоятельной работы 

студентов  в классе и дома. 

В статье анализируется применение таблиц при 

изучении русского языка как иностранного на 

подготовительном отделении. Преподаватели кафедры 

языковой подготовки иностранных граждан Сумского 

государственного университета разработали методическое 

пособие «Обобщающие таблицы по грамматике русского 
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языка» и успешно используют этот комплекс на всех 

этапах обучения. 

Особое место в этом пособии занимают таблицы-

схемы, в которых теоретический материал оформлен в 

виде графического изображения, что зрительно 

подчеркивает соотношение и зависимость явлений, 

характеризующих определенную языковую проблему. 

Такое изображение имеет упрощенно-обобщенный вид.  

Например, таблица склонения имен прилагательных 

иллюстрирует окончания прилагательных во всех падежах. 

В ней схематически обозначены род и число (мужской 

силуэт – мужской род, женский силуэт – женский род, два 

силуэта вместе – множественное число). Далее напротив 

каждой иконки указаны окончания, но они представлены 

компактно и выделены полужирным шрифтом [3, 49]. 

Такая визуализация грамматического материала дает 

возможность студентам-инофонам быстрее запомнить 

падежные формы прилагательных и правильно 

использовать их в устной и письменной речи. 

Следует отметить, что в таблицах за каждым 

окончанием в начальной форме закрепляется и заучивается 

определенная модель. Например, для существительных: м. 

р. – журнал, музей, санаторий, словарь; ж. р. – книга, 

семья, тетрадь, аудитория; с. р. – окно, море, здание. Для 

прилагательных: новый, молодой,  русский, синий, 

большой, хороший.  

Для введения и закрепления бесприставочных и 

приставочных глаголов движения используется таблица, в 

которой предъявлены рисунки, изображающие пешеходов 

или пассажиров, предлагаются "маршруты" в виде схем 

или пиктограмм, на которых изображены пункты, куда и 

откуда совершается перемещение [3, 76–79]. 

В качестве примера приведём работу с таблицей 

«Множественное число существительных» [3, 11–13]. 
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Категория числа в русском языке является 

словоизменительной, часто образование формы 

множественного числа требует запоминания. 

Существительные мужского рода с ударным окончанием -

а (город – города, дом – дома), существительные, у 

которых при образовании формы множественного числа 

происходит наращение (мать – матери,  имя – имена), 

супплетивные формы (человек – люди, ребенок – дети) 

являются исключениями, вводятся после основного 

правила и требуют заучивания. Всё это отражено в 

соответствующей таблице.  

Практически все способы образования форм 

множественного числа встречаются студентам уже на 

начальном этапе обучения, но нужно помнить о том, что 

исключения должны вводиться постепенно, не мешать 

усвоению основного правила и закрепляться языковой 

практикой, поэтому информационный материал таблицы 

вводится поэтапно, от простого к сложному.  

Категория падежа существительных [3, 14–42] 

выражает различные виды отношений одних предметов к 

другим, к явлениям, действиям, состояниям и является 

самой сложной словоизменительной категорией 

существительных. На первый взгляд кажется, что система 

склонения русских существительных по признаку рода и 

флексии довольно проста, однако существуют варианты 

окончаний для существительных с твердой и мягкой 

основой. Также в языке имеется достаточно большое 

количество слов на -ий/-ие/-ия, которые являются 

исключением из данного правила. Именно исключением из 

общего правила следует считать также случаи наращения, 

усечения, чередования морфем в существительных при 

образовании форм косвенных падежей и множественного 

числа. 
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 Студентам-иностранцам необходимо запоминать 

варианты окончаний существительных не только трёх 

склонений, но и с твердой и мягкой основой, например: 

инженером – преподавателем, подругой  – тётей [3, 30]. 

Именно поэтому отбор материала для таблиц проводился 

тщательно и продуманно, в них отображается наиболее 

полная система падежных окончаний и учитывается 

целесообразность употребления лексики в 

коммуникативно-речевой практике иностранцев. 

Одной из главных особенностей русской 

предложно-падежной системы является то, что, как 

правило, каждый падеж имеет несколько значений и может 

выполнять в предложении несколько различных функций. 

Это делает невозможным знакомство студентов-

иностранцев сразу со всеми значениями какого-либо 

падежа. Вследствие этого в курсе практической 

грамматики русского языка падежи изучаются 

концентрически: сначала на примере одного из значений 

учащиеся знакомятся с языковой формой, выражающей 

данное значение, т. е. флексиями существительных 

мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе. Затем даются формы множественного числа 

существительных, после чего в качестве активной или 

пассивной грамматики данного урока в речевом образце 

предлагаются формы прилагательных, местоимений, 

порядковых числительных. И только после этого вводится 

следующее значение изучаемого падежа [2].   

В обобщающих таблицах материал подаётся с 

учётом рассмотренных особенностей. Например, 

винительный падеж прямого объекта, винительный падеж 

одушевленного объекта, винительный падеж в значении 

направления движения, винительный падеж в значении 

направления движения (географические наименования). 
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Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о 

том, что предложно-падежная система является ядром 

практической грамматики русского языка на начальном 

этапе обучения, к изучению падежей приурочены другие 

грамматические темы, поэтому эта особенность является 

основным принципом создания обобщающих таблиц по 

грамматике русского языка.  

Следует отметить, что некоторые таблицы 

представляют собой алгоритм, записанный в виде блок-

схемы, наглядно представляющий логическую 

последовательность действий для решения конкретной 

лингвистической задачи. Руководствуясь алгоритмом, 

студент может самостоятельно или под руководством 

преподавателя выполнить задания по определенной теме и 

таким образом проверить уровень знаний, умений и 

навыков. Таковыми, например, являются следующие 

таблицы: «Употребление совершенного и несовершенного 

видов глагола» [3, 71–72], «Употребление местоимения 

''свой”» [3, 46–47]. 

Постоянная работа с обобщающими таблицами на 

уроках способствует формированию у учащихся 

различных  видов познавательной деятельности: 

наблюдательности, умений исследовать, анализировать, 

сопоставлять, выделять, различать, классифицировать, 

определять взаимосвязи, обобщать. 

Максимальное использование на занятиях по 

иностранному языку обобщающих таблиц позволяет 

студентам самостоятельно получать знания, дает 

возможность для саморазвития и самовыражения. Как 

указывалось выше, их можно использовать на любом этапе 

урока (активизация знаний или введение нового материала, 

закрепление или контроль полученных знаний), и они 

являются одним из основных средств формирования и 

развития языковой компетенции. На стадии введения 
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нового материала визуальная наглядность способствует 

адекватному восприятию и пониманию новых единиц, их 

обобщенному представлению, на стадии закрепления 

стимулирует выработку навыков [1, 535]. 

Применение таблиц в процессе языковой работы 

должно быть постоянным, а не эпизодическим, при 

подготовке учебного материала по каждой теме следует 

продумывать и способы его подачи и закрепления, 

активизирующие слуховой и зрительный каналы. 

Обращение к таблицам  должно отвечать требованиям 

целесообразности, своевременности и уместности, 

соответствия конкретным задачам обучения на данном 

занятии, соотноситься с характером изучаемого языкового 

явления. 
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ІГРОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ 
 

Для підвищення рівня зацікавленості іноземних 

слухачів підготовчого відділення навчальним процесом, 

кращого засвоєння навчального матеріалу, а також 

активізації їхньої діяльності на заняттях з хімії потрібно 

застосовувати "активні методи навчання", що спонукають 

слухачів до активної пізнавальної діяльності. 

Активне навчання припускає використання такої 

системи методів, яка напрямлена головним чином не на 

повідомлення слухачам готових знань, їх запам'ятовування 

та відтворення, а на організацію слухачів для самостійного 

отримання знань, засвоєння умінь в процесі активної 

пізнавальної діяльності. 

Ігрові методи навчання почали використовувати у 

20–30-х роках. У той час широко використовували 

вікторини, що розвивали кругозір учнів. Поряд з 

вікторинами з'явилися перші настільні ігри – «хімічне 

лото», «хімічна лінійка», які активізували зацікавленість 

учнів і забезпечували засвоєння хімічної символіки. У 50 – 

60-х з'явилися хімічні ігри в слова, досліди- загадки, 

хімічні казки, розповіді-задачі. Особливий ігровий бум 

спостерігався у західній педагогіці у 60 – 70-х роках. 

У дидактичній літературі залишається 

нерозв’язаною проблема практичного застосування ігор, їх 

дидактичних можливостей, неконкретизовані вимоги до 

ігор і раціональних методик їх використання у 

навчальному процесі. 

Існують багато видів класифікації дидактичних ігор. 

В. М. Чайка дидактичні ігри поділяє на рольові, ділові, 
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організаційно-діяльнісні, комп’ютерні [6, с. 120]. У 

рольових іграх учні грають казкових фантастичних 

персонажів, при цьому відбувається збагачення їх уявлень 

про професійні чи особистісні взаємини з іншими людьми. 

Ці ігри допомагають розв’язувати проблему мотивації у 

навчанні. 

Ділові ігри класифікують на навчальні, виробничі і 

педагогічні. Навчальні ігри дають змогу встановити в 

навчанні предметний контекст майбутньої професійної 

діяльності. 

Організаційно-діяльнісні ігри використовують для 

професійної підготовки фахівців, підвищення їх 

класифікації. 

Комп’ютерні дидактичні ігри використовують для 

вивчення мови, формування комп’ютерних знань, 

вивчення різних дисциплін за допомогою комп’ютерних 

програм.  

У «Енциклопедії педагогічних технологій та 

інновацій» [3, с. 133] ігри поділяються на імітаційно-

моделюючі та рольові. Імітаційно-моделюючі ігри 

вирішують певні проблеми, допомагають набути 

процесуальних компетенцій. Блок імітаційно-моделюючих 

ігор включає кілька типів. Перший тип (комбінаторні ігри) 

представлений різноманітними іграми, для яких характерні 

відсутність спеціальних ігрових процедур, імовірнісний 

характер процесу гри, ігрові дошки, різноманітні фішки. 

До них належать ігри у слова, настільні ігри («доміно», 

«лото») і різноманітні кросворди, заповнення яких 

належить до репродуктивної, а складання – до частково-

пошукової або навіть творчої діяльності. Ці ігри 

використовуються для формування мовленнєвої культури, 

перевірки знань певних понять, хімічної номенклатури 

тощо. Другий тип – різноманітні вікторини, які 

використовуються переважно під час закріплення, 
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повторення та узагальнення матеріалу. Третій тип ігор 

представлений стратегічними іграми. Це більш складні 

ігри, які, на відміну від попередніх, вже мають певне 

рольове забарвлення. Стратегічні ігри використовуються 

для вивчення нового матеріалу і набуття нового досвіду за 

нестандартних умов і узагальнення вже вивченого 

матеріалу. 

Особливість технології дидактичної гри полягає в її 

нестандартній формі педагогічної взаємодії як засобу 

розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця. Ігрова 

діяльність виконує такі функції: спонукальну (викликає 

інтерес у слухачів), комунікабельну (засвоєння елементів 

культури спілкування майбутніх спеціалістів), 

самореалізації (кожен учасник гри реалізує свої 

можливості), розвивальну (розвиток уваги, волі та інших 

психічних якостей), розважальну (отримання задоволення), 

діагностичну (виявлення відхилень у знаннях, уміннях та 

навичках), корекційну (внесення позитивних змін у 

структуру особистості майбутніх фахівців).  

Застосування цього методу сприяє закріпленню 

знань слухачів, перевірці їх якості, набуттю навичок [5, с. 

248]. Ігрові методи застосовують на різних етапах заняття: 

інформаційні ігри – для введення нових знань (заняття-

подорож), тренувальні ігри – для формування умінь та 

навичок (ігри «доміно», «знайди помилку», «хто зайвий?» 

тощо), ігри для закріплення та узагальнення знань 

(кросворди, ребуси), контрольні ігри – для перевірки 

набутих знань (змагання). 

Наводимо приклади дидактичних ігор, які 

використовуємо в процесі навчання іноземних слухачів. 

Гра «Руки вгору». Викладач перераховує назви 

фізичних і хімічних явищ, слухачі уважно слухають. Якщо 

назване хімічне явище, слухач підіймає руки вгору, а якщо 

фізичне – то руки не підіймає. 
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Гра «Мікрофон». Іноземний слухач, який виконує 

роль репортера, проходить по аудиторії з іграшковим 

мікрофоном і ставить запитання із заздалегідь 

підготовленого списку (Що таке кислота? Що таке оксид? 

та ін.).  

Гра «Незакінчене речення». Викладач починає 

говорити речення, а слухачі по черзі продовжують його. 

Наприклад, кількість речовини – це … 

Гра «Що поєднує ці слова?» 

Перед вами група слів. Визначте, за якою спільною 

ознакою вони об’єднані. 

1) Оксиди, основи, кислоти, солі (Класи 

неорганічних речовин). 

2) Калій, Кальцій, Алюміній, Магній (Метали). 

3) H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4 (Кислоти). 

Гра «Зайве слово». З’ясуйте тип зв’язку між 

словами одного ряду і виберіть зайве слово. 

1) Магній, Карбон, Кальцій, Алюміній. 

2) Цинк оксид, берилій оксид, калій оксид, 

алюміній оксид. 

Гра «Відсутнє слово». Установіть взаємозв’язок між 

словами й запропонуйте варіант слова, яке доповнить 

рядок. 

1) Натрій, Калій, Купрум, … 

2) Реакція сполучення, розкладу, заміщення,… 

Заповніть таблицю 

Номер 

елемента 

Заряд 

ядра 

Кількість 

електронів 

Кількість 

електронів 

на 

зовнішньому 

рівні 

Хімічний 

елемент 

    Фосфор 

  7   

 +10    
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+6     
 

Опишемо гру-конкурс «Лотерея». 

Групу слухачів поділяємо на підгрупи. Із кожної 

підгрупи один із слухачів тягне жереб із завданням під 

номером, що вкаже черговість відповідей слухачів. У 

підгрупах обговорюється це питання і дається правильна 

відповідь. Від кожної підгрупи виступає один слухач і 

отримує певний бал (наприклад, 1 бал) за правильну 

відповідь. Якщо відповідь неточна, на це запитання може 

відповідати слухач з іншої підгрупи, за що отримає 2 бали. 

У групах арабських слухачів на практичних 

заняттях проводимо гру «Хто перший». Перші три слухачі, 

які правильно розв’язали і оформили поставлене завдання 

одержують оцінку.  

У гомогенних групах (наприклад, усі слухачі з 

Йорданії або всі – з Туреччини) пропонуємо слухачам з 

високим рівнем хімічної  й мовної підготовки виступати в 

ролі викладача, пояснюючи тему на рідній мові тим, хто її 

не зрозумів. Інший варіант: на практичному занятті 

«сильний іноземний слухач» пояснює попередню тему на 

українській мові всій групі. Такий варіант використовуємо 

й у гетерогенній групі (слухачі з різних регіонів світу, з 

різним початковим рівнем хімічних знань, з неоднаковими 

здібностями до засвоєння навчального матеріалу). 

Отже, гра, звичайно, не провідний вид діяльності, але 

гарний спосіб входження в творчу діяльність, особливо для 

регіонів із низьким рівнем розвитку. Вона сприяє 

вирішенню трьох основних завдань:    

1) підвищенню інтересу до предмета і діяльності в 

аудиторній атмосфері; 

2) створенню розслабленої психологічної атмосфери в 

групі, а отже, і формуванню особистісних рис характеру; 
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3) відходженню викладача від авторитарного стилю до 

формування особистісного стилю спілкування. 

У процесі гри робота в аудиторії відбувається в 

діалоговому режимі. Діалог, який з'являється на занятті, 

поступово переростає у діалог студента із самим собою. 
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СПОСОБЫ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  РКИ 
 

Интерес к изучению невербальной коммуникации 

проявляют специалисты разных областей знания 

(философы, психологи, социологи, лингвисты). Среди 

названных специалистов особое место занимают 

преподаватели иностранных языков, в частности, русского 

языка как иностранного. При изучении иностранного 

языка важно овладеть не только лексикой, грамматикой, 

идиоматикой иностранного языка, но и национальной 

мимикой, жестикуляцией и общеязыковыми способами их 

выражения. Как показали исследования, невербальные  

средства общения –  такой же национальный феномен, как 

и средства вербального языка. Невербальные явления, 

которые участвуют в общении, тесно связаны с общей 

моделью человеческого поведения. В таком понимании  

невербальные  средства общения представляют собой 

совокупность типичных действий (движений разных 

частей тела), закрепленных национально-культурными 

традициями в определенном языковом коллективе и 

используемых в различных социально-коммуникативных 

ситуациях. В состав соматического языка входят: жесты, 

мимика, позы, выражения лица, симптомы душевных 

движений и состояний (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров).    

Жесты – значащие телодвижения, исполняемые 

сознательно и в расчете на наблюдателя. Это особая 

система сигналов, передаваемых при помощи движений 

рук, ног, мышц лица и тела. Мимика – значащие движения 

лица. Мимика и жесты очень близки по всем 
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характеристикам, но мимика охватывает лишь игру 

лицевых мышц (даже кивание головой принадлежит уже к 

жестам). Мимика и жесты динамичны, они определяются 

через ключевое слово движение. Позы – значащие 

положения человеческого тела, сохраняемые в течение 

определенного времени, краткого или продолжительного. 

Выражение лиц – значащие фиксированные положения 

лицевых мышц. Позы – статичный аналог жестов, а 

выражение лиц – статичный аналог мимики. Выражение 

лиц не присущи данному человеку постоянно, поэтому их 

не следует смешивать с чертами лица. Четыре названных 

явления объединяются такой важной чертой, как 

намеренность, произвольность. Между тем лицо и тело 

человека нередко выражает эмоции и чувства человека 

непроизвольно (холод – «гусиная» кожа, мелкая дрожь, 

клацание зубами). Непроизвольные телодвижения 

выражают внутренние, ненаблюдаемые физиологические 

состояния человека, поэтому их можно назвать 

симптомами. Например, перемена цвета лица: краснел 

(жарко или рассердился), покрылся пятнами (волнуется, 

возмущен), позеленел (от злости), побледнел (волнуется 

или плохо себя чувствует) и т.д. Невербальные средства 

коммуникации в большинстве случаев имеют 

бессознательную основу и свидетельствуют о 

действительных эмоциях участника коммуникативного 

акта. Усваивая язык, учащиеся одновременно проникают в 

новую национальную культуру. Именно поэтому 

одновременно с изучением языка студентам-иностранцам 

необходимо  изучать и культуру его народа. В этом случае 

язык становится не только средством коммуникации, но и  

способом ознакомления студентов-иностранцев с новой  

действительностью. Преподавание культуры в связи с 

обучением иностранному языку имеет своей целью 

передачу минимума фоновых знаний, которыми 
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обладает носитель языка, что  обеспечивает 

адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам. Проблемы, связанные с 

особенностями взаимодействия языка и культуры, со 

спецификой отражения культурных феноменов в языке, с 

изучением и толкованием специфических языковых 

единиц, рассматриваются в курсе «Лингвострановедение». 

Основными объектами лингвострановедения являются 

специфические языковые единицы, объективирующие 

культуру, национально-психологические особенности и 

опыт людей, говорящих на данном языке. Среди них по 

праву важное место занимают невербальные средства 

общения.  

Невербальному (соматическому, немому, жестовому) 

языку и средствам его выражения отводится важное место 

в учебном процессе. Жестовый язык и его национально-

культурные особенности изучаются так же тщательно и 

детально, как и особенности вербального языка. В данной 

работе мы предлагаем практические задания, которые 

помогут студентам овладеть рассматриваемой темой, а 

также расширить свои знания по русскому языку. Данные 

задания предлагаются для аудиторной и самостоятельной 

работы. 

Задание 1. Прочитайте «жестовые» фразеологизмы 

(соматические выражения). Пользуясь 

лингвострановедческим комментарием, определите, какие 

эмоции и чувства они выражают. 

Грозить пальцем, плевать три раза через левое плечо, 

кивать головой, посылать рукой воздушный поцелуй, 

поднимать указательный палец, бить себя в грудь, браться 

за голову, всплеснуть руками, качать головой, ломать руки. 

Лингвострановедческий комментарий к заданию 1 
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Грозить пальцем. Указательный палец вытянут, остальные 

сжаты в кулак, обращённый пальцами в сторону. Рука 

согнута в локте. Кисть делает колебательные движения 

вверх-вниз. Угроза. Предполагают, что этот жест когда-то 

был связан с суеверными представлениями о наведении на 

человека нечистой силы. Жест фамильярный [1, с. 58]. 

Плевать три раза через левое плечо. Повернув голову 

влево, сделать три коротких движения губами и языком – 

как бы плюнуть. Жест-суеверие. Чтобы избежать 

неприятностей, надо плюнуть три раза через левое плечо, 

когда о чем-то хорошо говорят и могут «сглазить», когда 

черная кошка переходит дорогу, что сулит неудачу [1, с. 

70]. Кивать головой. Один раз или многократно наклонить 

и вновь поднять голову. Согласие с мнением собеседника, 

готовность откликнуться на просьбу, приглашение [1, с. 

27]. Посылать рукой воздушный поцелуй. Выпрямленные 

пальцы одной или двух рук прикладывают к губам, а 

потом поворачивают или раскрывают в сторону 

собеседника. Жест прощания на расстоянии. Жест 

шутливый, фамильярный [1, с. 37]. Поднимать 

указательный палец. Рука согнута в локте. Все пальцы, 

кроме указательного сжаты в кулак. Указательный вытянут 

вверх. Ладонь развернута вверх или от себя. Требование 

внимания [1, с. 6–62]. Бить себя в грудь. Рука согнута в 

локте; два-три раза ударяют себя ладонью или кулаком по 

груди. Недовольство собой [1, с. 32]. Браться за голову. 

Пальцы обеих рук прижимают к вискам или ко лбу; или 

прижимают ладони нижней частью к вискам (пальцы при 

этом раздвинуты). Выражение растерянности, отчаяния [1, 

с. 28-29]. Всплеснуть руками. Согнутые руки разводят в 

сторону, а затем соединяют их, хлопнув ладонями друг о 

друга. 1) Радость, восторг. 2) Горе, отчаяние [1, с. 77–78]. 

Качать головой. Многократно не очень быстро отклонять 

голову то к правому, то к левому плечу. Сочувствие к 
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собеседнику, к его словам, к тому, о чем он рассказывает 

[1, с. 25–26]. Ломать руки. Переплести пальцы и выгибать 

их в обратную от ладони сторону. С силой сжимать 

пальцы одной руки пальцами другой или тянуть по 

очереди за пальцы, хрустя суставами. Выражение сильного 

волнения, отчаяния [1, с. 84]. 

Задание 2. Прочитайте отрывки из художественных 

произведений. Найдите и подчеркните невербальные 

средства коммуникации, которые использованы в данных 

отрывках. Проанализируйте микротексты и определите, 

какая  ситуация общения представлена в каждом из них? 

Примеры взяты из таких источников: [2, 3]. 

1. «- Григорий Михайлыч, – заговорила она по-русски 

своим мягким и звонким голосом, – вот мы одни наконец, 

и я могу сказать вам, что я очень рада нашей встрече, 

потому что она… она  

даст мне возможность (Ирина посмотрела ему прямо в 

лицо) попросить у вас прощения» (И.С.Тургенев «Дым»).  

2. «Вовка стоял против моего парадного, ссутулившись, 

сунув руки в карманы, и без шапки… 

- Я люблю тебя, – сказал Вовка… Я знаю тебя с первого 

класса, а увидел только вчера. Я не понимаю, как можно 

любить кого-то ещё, кроме тебя. 

Я молчала. не знала, что сказать. 

- Не отвечай! – приказал Вовка. – Не говори ничего. 

Подумай! А завтра поговорим» (В.Токарева 

«Телохранитель»).  

3. «- Ах нет! Ну прости, прости меня, если я огорчил тебя, 

– сконфуженно улыбаясь, заговорил Степан Аркадьевич, 

протягивая руку, – но я всё-таки, как посол, только 

передавал свое поручение. 

Алексей Александрович подал свою руку…» (Л.Н. 

Толстой «Анна Каренина»).  
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4. «- Вот приходите ко мне, Бенедикт, я вас хорошим 

супом угощу. 

- Ладно, зайду как-нибудь, – сказал Бенедикт с неохотой. 

Если бы она не такая страшная была, он бы, конечно, с 

удовольствием. А так – успеется. 

- Ах, милый, спасибо… А вот приходите ко мне сегодня 

вечером: у меня суп сварен. Орешки остались… Мышь 

запеку. 

- Сегодня-то? Уж я и не знаю….–  Бенедикт колебался. 

- Приходите… Я вам кое-что покажу… по секрету. Об 

искусстве поговорим… Я знаю, что вы способны тонко 

чувствовать… У вас, мне кажется, огромный потенциал. 

- Да уж не маленький… Жалоб не поступало… Все 

чувствую тонко… А вы откуда знаете?... Какой у меня 

пуденциал? 

- Ну… этого же не скроешь… Мы часто о вас говорим… в 

своем кругу, знаете… высазываем мнения… Все согласны: 

у вас прекрасное развитие… 

- О?! 

- Да… От вас можно многого ожидать. 

- Ага… Я приду, – быстро сказал Бенедикт. – Обязательно 

приду, ждите» (Т. Толстая «Кысь»).  

5. «Облокотясь на перила, они стояли перед огромной 

витриной книжного магазина, и Андрей говорил: 

- Я теперь ничего не могу без вас… Куда идти, что делать? 

Я никогда не знал, что это такое… Я способен сейчас…» 

(Д. Гранин «Искатели»). 

Для справок: речевая ситуация «объяснение в любви», 

речевая ситуация «комплимент», речевая ситуация 

«примирение». 

Задание 3. Прочитайте рассказ А.П.Чехова «Толстый и 

тонкий». Выпишите элементы невербального языка, 

которые вы встретили в тексте. Распечатанный текст 

раздаёт преподаватель.  
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Задание 4. Выпишите из словаря «Жесты и мимика в 

русской речи» по 5 «жестовых фразеологизмов» с 

компонентами «голова», «рука», «глаз/ глаза», «нога/ 

ноги», «язык». Объясните их значения. Сравните с 

данными родного языка.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 

В настоящее время большинство украинских вузов 

стремится модернизировать систему образования на 

основе широкого использования информационных 

технологий, которые сегодня предлагают новые 

перспективы и огромные возможности для обучения. 

Принципиальная новизна, внесенная гаджетами в 
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образовательный процесс, интерактивность, позволяющая 

развивать активные формы обучения, позволяют надеяться 

на реально полезное, эффективное расширение сектора 

самостоятельного обучения студентов. Применение 

телекоммуникационных технологий дает возможность 

создать качественно новую информационную 

образовательную среду без границ с возможностью 

построения глобальной системы дистанционного 

обучения.  

Современные технологии в образовании – это 

профессионально-ориентированное обучение, проектная 

работа в обучении, применение информационных и 

телекоммуникационных технологий, работа с учебными 

компьютерными программами по гуманитарным наукам 

(система мультимедиа), дистанционные технологии в 

обучении, создание презентаций в программе PowerPoint, 

использование интернет-ресурсов, обучение в 

компьютерной среде (форумы, блоги, электронная почта), 

новейшие тестовые технологии (создание банка 

диагностических материалов по курсу учебного предмета 

для проведения компьютерного тестирования с целью 

контроля студентов). 

В настоящее время актуальным является создание 

новых образовательных технологий, которые должны 

способствовать общему развитию личности, ее 

индивидуального опыта, творчества. Использование 

новейших технологий в обучении позволяет идти в ногу со 

временем, повышать заинтересованность молодежи в 

обучении. Именно поэтому актуальным вопросом остается 

на сегодняшний день развитие современных 

образовательных технологий. 

Теоретические и практические основы 

инновационной деятельности освещены в трудах Й. 

Шумпетера. Отдельные аспекты, связанные с разработкой 
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и реализацией стратегии инновационной деятельности 

исследовали А. Бондаренко, А. Лапко, С. Шолудченко. 

Среди зарубежных исследователей следует выделить Б. 

Санто, Б. Твисс, М. Туган-Барановский, В. Дергачев, Л. 

Хогберг, Г. Фатхутдинов и других. 

Вопросу создания и использования современных 

средств обучения уделяется внимание в трудах А. Ващука, 

В. Быкова, Г. Жалдак, В. Мадзигон, Н. Морзе, А. Моргун, 

Т. Коваль, А. Спиваковского. 

Задачей исследования является анализ применения 

инновационных принципов, методов и форм изучения 

русского языка как иностранного. 

Модернизация современного образования, 

стремительное совершенствование  информационно-

коммуникационных технологий в XXI веке способствуют 

активному и успешному внедрению в учебно-

воспитательный процесс высших учебных заведений 

сетевых сервисов второго поколения. Эффективные 

технологии, которые занимают видное место в сети 

Интернет, обеспечивают создание интеллектуальных 

продуктов, содержательное общение студента и 

преподавателя, обсуждение актуальных проблем. Сетевая 

коммуникация (сетевой бум) переходит на современный, 

качественный уровень [2, с. 51–52]. 

Для подготовки будущих специалистов необходимо 

использовать технологии, активизирующие 

познавательную деятельность, творчество. Это требование 

закономерно ведет к применению в учебном процессе 

активных методов получения студентами знаний, которые 

они усваивают при выполнении определенных физических 

действий, мыслительных операций. К преимуществам 

инновационных методик обучения с работой в группах 

относятся следующие: расширение восприятие 

участниками себя и других; поощрение сотрудничества, а 
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не конкуренции; создание возможностей для членов 

группы и их инструкторов признавать и предоставлять 

оценку навыкам отдельных слушателей, поднимать 

самооценку; создание для участников возможности лучше 

узнавать друг друга и развивать отношения; развитие 

навыков слушания и общения; облегчения обсуждения 

деликатных вопросов; содействие толерантности и 

понимания людей и их потребностей; стимулирование 

инновационных подходов и креативности. Следовательно, 

обучение молодежи на основе развития навыков может 

стать важной технологией организационно-педагогической 

деятельности. 

Каждый учебный предмет в высшем учебном 

заведении может быть кейсом задач. Задания такого кейса 

должны соответствовать иерархии учебных целей: первый 

уровень - усвоение, ознакомление, диференциация; второй 

уровень - усвоение, алгоритмизация; третий уровень 

усвоения – творческий; учитывать   основные виды 

структурных связей определенной области знаний; иметь 

задачи возрастающей сложности, которая определяется по 

количеству познавательных шагов, необходимых для её 

решения, сочетанием репродуктивных, алгоритмических и 

творческих действий; руководствоваться всем диапазоном 

методов познания; обеспечивать полноту процедур 

творческой деятельности, что предусматривает: 

самостоятельный перенос в новую ситуацию ранее 

усвоенных знаний и умений; видение новой функции 

объекта; видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

осознание структуры объекта; поиск альтернативных 

способов решения познавательных задач; комбинирование 

ранее известных способов действий в новые способы. 

В практике преподавания учебной дисциплины 

«Русский язык как иностранный» научно-педагогические 

работники применяют следующие методы обучения: 
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диагностика (беседа, анкетирование, сбор косвенных 

данных, тестирование, творческие и самостоятельные 

работы); информирование (демонстрация, 

консультирование, рассказ, групповое обучение, итоговый 

тестовый модульный контроль); самостоятельная работа 

(исследование научных и информационных источников, 

самоапробація знаний); практическая работа (выполнение 

аналитических конструктивных упражнений и 

коммуникативно-ситуативных задач); развитие творческой 

деятельности (выполнения поисково-творческих задач, 

рассмотрение проблемных ситуаций, сюжетно-ролевые 

игры, осуществление языковых исследований, презентация 

учебного материала); операционный метод 

(моделирование ситуаций, деловые игры, самокритика, 

решение коммуникативных ситуаций) [5]. 

Интерактивные технологии обучения, в частности 

кейс-технологии или метод анализа ситуаций, которые 

успешно и широко применяются в зарубежных вузах, 

являются одним из примеров эффективных 

образовательных технологий. Применение кейс-

технологий в обучении предусматривает следующие цели: 

соединение теории и практики, развитие навыков анализа 

и критического мышления, предоставление примеров 

управленческих решений, которые принимаются; анализ 

различных позиций и взглядов; формирование навыков 

оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. Наиболее выразительным примером 

кейс-технологий, активизирующим процесс обучения, 

является метод кейсов [4, с.101]. 

Известно, что самое эффективное влияние на 

человека осуществляет и информация, которая 

одновременно воздействует на несколько органов чувств, и 

запоминается она тем лучше и крепче, чем больше каналов 

восприятия было задействовано [1]. 
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Сегодня мультимедиа позволяет объединять в 

одной программно-технической системе текст, звук, 

видеоизображение, графическое изображение и анимацию. 

Именно поэтому мультимедийные программы как 

своеобразное средство обучения могут обеспечить 

принципиально новое качество: обмен информацией 

между студентом и технической системой происходит в 

диалоговой форме, по нерегламентированному сценарию, 

который каждый раз прописывается  студентом по его 

усмотрению, а сама компьютерная технология обучения 

развивает и рационализирует данный сценарий, 

обеспечивая новые возможности по организации 

параллельного обучения и контроля знаний, предоставляет 

реальную возможность практического внедрения 

индивидуализированного обучения [3]. 

 Таким образом, накопленный уже сегодня в 

Украине и за рубежом опыт свидетельствует, что 

интерактивные методы способствуют оптимизации 

учебного процесса. Они дают возможность иностранным 

студентам:  

- сделать усвоение знаний более доступным;  

- научиться формулировать и правильно выражать 

собственное мнение, доказывать его, дискутировать;  

- научиться слушать других, уважать 

альтернативное мнение;  

- моделировать различные социальные ситуации и 

переживать их, обогащать собственный социальный опыт 

через включение в различные жизненные ситуации;  

- анализировать учебную информацию, творчески 

подходить к усвоению учебного материала;  

- находить совместное решение проблемы;  

- развивать навыки проектной деятельности, 

самостоятельной работы и работы в группе, творчески 

подходить к выполнению заданий.  
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Использование современных компьютерно 

ориентированных средств в процессе обучения русскому 

языку как иностранному значительно повышает 

эффективность усвоения новых знаний. Те задачи, которые 

ставит перед нами прогресс в области образования, будут 

решены с помощью различных педагогических инноваций. 
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РАБОТА НАД МАЛЫМИ ФОЛЬКЛОРНЫМИ 

ЖАНРАМИ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Развитие политических, социальных, 

межкультурных контактов, взаимодействие в 

экономической сфере создают благоприятные условия для 

обучения в нашей стране иностранных граждан. Этот 

процесс происходит в условиях иной для них культуры, 

неродного языка и требует максимального учета 

особенностей их менталитета.  

Особую значимость приобретают поиск и 

внедрение новых подходов к обучению, обеспечивающих 

наряду с его фундаментальностью и соблюдением 

образовательных стандартов развитие коммуникативных, 

творческих и профессиональных компетенций студентов, 

способствующих формированию системных знаний о 

культуре и литературе страны, язык которой изучается. 

Контакт с другой этнической культурой обогащает 

человека, постепенно формируя у него вторичную картину 

мира. Однако любое общение на иностранном языке 

представляет собой сложный процесс взаимодействия 

культурных традиций, обусловленный различной 

культурной спецификой, социальным поведением 

носителей языка.  

Инофонам важно не просто понимать значение 

языкового феномена, не только распознавать клише в речи, 

но и знать экстралингвистические факторы, которые 
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заведомо известны носителям языка и учитываются в 

общении, – к такому выводу пришли специалисты, 

работающие с иностранцами [6, 246]. Наиболее 

эффективно этот процесс протекает в освоении 

иностранными студентами устного народнопоэтического 

творчества. Важнейшим звеном учебного процесса при 

изучении как родного, так и иностранного языка является 

аутентичность текста, каким и является фольклорный. 

Именно он позволяет сформировать у обучающихся 

навыки аутентичного речевого поведения [5, 201]. 

В лексической системе языка наиболее ярко 

отображается специфика национального мировосприятия, 

аксиологической ориентации народной культуры. В 

первую очередь, культурологически значимы такие 

феномены, как пословицы и поговорки. Поэтому 

презентация названных единиц так же необходима, как и 

овладение микросистемами речевого этикета. Отбор в 

учебных целях подобных единиц происходит по 

нескольким признакам (частотность, значение, 

привязанность к теме и т. д.). Изучение фольклора 

целесообразно начинать с малых эпических жанров: 

пословиц, поговорок, сказок. Некоторые методисты в этот 

список включают еще загадки и былины, детский 

фольклор [2, 75].  

Таким образом, можно очертить круг задач, 

которые выдвигаются на занятиях при изучении 

произведений устного народного творчества:  

‒ ознакомление с произведениями русского и 

украинского фольклора (лингвострановедческая 

задача);  

‒ расширение культурного кругозора учащихся;  

‒ углубление представлений о культурно-исторических 

реалиях, особенностях поведения, общения народа, 

язык которого изучается;  
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‒ развитие навыков устной и письменной речи. 

Пословица – это кратко выраженная мысль, 

синтаксически законченное предложение, в конкретном 

образе передающее отвлеченное понятие. Она обычно 

ритмизована и нередко имеет рифму, что усиливает ее 

выразительность. В краткой и сжатой форме пословица 

передает итог длительных и внимательных наблюдений 

человека над жизнью, содержит совет или поучение и 

имеет явный моральный аспект [4, 110]. Пословицы 

гораздо полнее, чем другие жанры фольклора, 

представляют картины жизни того или другого народа, 

обобщают их, а нередко и объясняют. Жанровая 

специфика этого малого фольклорного жанра делает 

обращение к нему на занятиях по РКИ методически 

целесообразным. 

Новые приоритеты в области изучения РКИ 

сопряжены с выходом в интраиндивидуальную сферу 

студента, в контекст его индивидуального опыта, в том 

числе и субъективного, имеющего большое значение для 

формирования его языкового пространства. 

В настоящее время методистами выработана 

определенная последовательность работы над 

пословицами и поговорками [6; 7]. Нам представляется 

наиболее эффективным следующий порядок-алгоритм 

вхождения в мир пословицы (в силу значительной 

детализации его составных частей, что, на наш взгляд, дает 

возможность для целостного восприятия фольклорного 

произведения в каждом конкретном случае). 

‒ Предварительное исследование преподавателем 

лексико-грамматического материала, который 

выносится на изучение. 

‒ Констатация наличия маркированного явления языка.  

‒ Запись на доске. 
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‒ Прослушивание текста пословицы. 

‒ Толкование содержания пословицы. Поиск аналога 

данной пословицы в родном языке инофона. 

‒ Отработка произношения и разбор формально-

грамматических показателей.  

‒ Значение и условия употребления. 

‒ Заучивание наизусть. 

‒ Создание микроситуаций с использованием выученной 

пословицы.  

В заключение в некоторых случаях можно 

предложить студентам в качестве домашнего задания 

создать иллюстрации к предложенным пословицам 

наподобие комиксов. 

Особое внимание при изучении данных языковых 

единиц должно быть уделено их семантизации. Ученые 

называют следующие основные способы объяснения 

пословиц и поговорок иностранным учащимся: толкование 

значения, указание ситуации употребления, историко-

этимологический анализ, культурологический 

комментарий, информация о стилистической и 

прагматической характеристике [1, 68]. Рассмотрим 

некоторые из указанных приемов семантизации пословиц 

и поговорок более подробно на примере работы со 

студентами-индусами. 

Важное место в работе над этими фольклорными 

жанрами занимает процесс толкования значения, в 

котором нуждаются практически все пословицы, так как 

большинство из них помимо прямого имеет переносный, 

образный «план содержания», в единстве с которым 

проявляет себя и «план выражения» (по терминологии Н. 

М. Шанского).  

Студент должен не только увидеть фольклорный 

феномен, но и попробовать соотнести полученные 
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сведения со своими стереотипами, совместить фрагмент 

чужой картины мира со своей, заданной родным языком. 

Методисты, работающие в сфере преподавания русского 

языка как иностранного и русской литературы как 

инонациональной, действенным стимулом для успешной 

работы считают обращение к родным языку и литературе, 

что позволяет полнее реализовать принцип «соизучения 

языка и культуры» [1, 67]. Принцип учета ментальности, 

сопоставления двух национальных культур способствует 

развитию мышления, воображения, речи, познавательной 

деятельности студентов. 

Пословицы и поговорки, имеющие только прямой 

смысл, понятны иностранным учащимся, особенно если 

рассмотреть подобные в их родном языке. Так, пословица 

«Время – это свобода» отражает неторопливый индийский 

темп жизни, а пословица «Тот, кто говорит первым, 

проигрывает» говорит не столько о вежливости, сколько о 

необходимости предосторожности, сдержанности, 

характерной для индусов. «Кончил дело – гуляй смело», 

«На вкус и цвет товарищей нет», «Старость не радость» 

– эти русские пословицы и поговорки также не требуют 

предварительной работы по их семантизации. 

Гораздо больше объяснений потребуют паремии, 

имеющие переносный, образно-обобщенный смысл, 

например: «Пустая бочка громче гремит» – «Полупустой 

кувшин больше расплескивает»; «Что с возу упало, то 

пропало» – «Какой смысл плакать, когда птицы съели весь 

урожай» (Нет смысла сожалеть о том, чего не вернуть); 

«Обжегшись на молоке, будешь дуть на воду» – 

«Обжегшись чаем, даже кефир будешь пить с 

осторожностью» (В результате горького опыта 

перестраховываешься даже в не представляющих угрозу 

обстоятельствах); «Потеряв голову, о волосах не плачут» – 

«Когда вспыхнет пожар, поздно копать колодец» (Когда 
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потеряно что-то важное, не стоит жалеть о 

второстепенном); «На языке – мед, под языком – лед» – 

«Имя Рамы на языке, нож в стороне» (Рама – одно из 

воплощений наиболее популярного в Индии бога Вишну) 

(Речь идет о лицемерии и притворстве, когда человек 

думает одно, а говорит другое).  

Сравнение пословичного фонда разных народов 

помогает выявить как общее, универсальное, 

составляющее межкультурную философию, так и чисто 

национальные реалии, отражающие культурно-

национальную ментальность, способствуя таким образом 

лучшему взаимопониманию и сближению представителей 

различных культур, формированию толерантного 

отношения к системе ценностей друг друга [3, 367]. 

В семантизации пословицы большую роль играет 

указание на ситуацию ее употребления, что дает 

возможность иностранному студенту понять и 

почувствовать уместность использования той или иной 

фольклорной единицы. Здесь необходимо учесть сразу 

несколько факторов: кто произносит эту пословицу, кому 

ее говорят или о ком, какие отношения между 

произносящим пословицу и адресатом (возрастные, 

производственные, социальные, гендерные и т. д.). 

Разумеется, важна и сама тема высказывания. Пословицы 

часто дают достаточно определенные, ясные, 

положительные или отрицательные характеристики 

людям, их поведению, жизненным ситуациям и явлениям. 

Поэтому студентам-иностранцам так важно правильно 

определить, когда и где можно использовать ту или иную 

русскую пословицу: в разговоре с преподавателем, с 

украинцем-однокурсником, в магазине, в деканате, 

городском транспорте и т. п. Так, например, учащимся 

необходимо объяснить, что целый ряд русских пословиц, 

говорящих о необходимости трудиться и имеющих 
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обобщенный характер, требуют дифференцированного 

употребления. Соученику или сверстнику можно 

назидательно сказать: «Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда», «Труд человека кормит, а лень портит», «Делу 

время, потехе час». Подобное обращение к преподавателю 

будет выглядеть, как минимум, некорректным, 

бестактным. В то же время таксисту при быстрой и 

неосторожной езде уместно привести пословицу «Тише 

едешь – дальше будешь». 

На начальном этапе работы студенты не всегда 

адекватно воспринимают и используют прецедентные 

высказывания. Основной причиной является слабое 

владение экстралингвистической информацией, 

несформированность чувства цельности, что проявляется в 

попытке буквально понять текст. Также затрудняет 

восприятие и достаточно частое отсутствие эквивалента 

понятия или самого понятия [6, 248].  

Обращение к малым жанрам фольклора открывает 

перед преподавателями РКИ широкие возможности как в 

познавательно-лингвистическом, культуроведческом, так и 

в методическом плане. Поэтому есть все основания 

говорить о необходимости систематического 

использования малых фольклорных жанров на разных 

этапах обучения. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ 
 

Технический прогресс вносит свои изменения в 

систему образования, способствует ее информатизации. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

диктуют новые требования к профессионально-

педагогическим качествам преподавателя, требуют от него 

постоянного самосовершенствования и повышения своего 

уровня в сфере владения информационными 

технологиями. 

Педагог должен обладать следующими основными 

качествами: 

- стремление к личностному развитию, креативность;  

-мотивация и готовность к инновациям;  

-понимание современных приоритетов образования. 

Использование средств ИКТ, связывается сегодня с 

формированием ИКТ -компетенции. 

Компетенция - это способности и умения, необходимые 

для эффективного достижения требуемого результата.  

Обучение на основе компьютерных телекоммуникаций 

требует от преподавателя следующих умений: 

- оперативной передачи на любые расстояния информации 

любого объема, любого вида (визуальной и звуковой, 

статичной и динамичной, текстовой и графической) и  

способности удостовериться во владении ею реципиентом;  

-хранения информации в памяти компьютера нужное 

количество времени, возможность ее редактирования, 

обработки, распечатки;  
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-интерактивности с помощью специально создаваемой для 

этих целей мультимедийной информации и оперативной 

обратной связи с преподавателем или с другими 

участниками обучающего курса;  

-доступа к различным источникам информации и  работы с 

этой информацией;  

-организации совместных телекоммуникационных 

проектов.  

Используя ИКТ, преподаватели осваивают и отрабатывают 

следующие навыки:  

формулировка эффективных поисковых запросов в сети 

Интернет;  

сбор, изучение, анализ, систематизация полученной 

информации;  

разработка презентации и других иллюстрационных 

материалов с помощью специальных программ подготовки 

электронных презентаций;  

навык публичного выступления перед аудиторией с 

одновременным использованием мультимедийного 

оборудования;  

электронный обмен информацией с другими участниками 

учебного процесса. 

Формирование ИКТ - компетенции педагога необходимо 

проводить в следующих направлениях:  

1. психологическом (решение проблемы мотивации и 

повышения интереса к изучению учебного курса и 

самообразованию);  

2. педагогическом (самообразование и повышение 

квалификации); 

3.методическом (обеспечение образовательного процесса 

необходимыми средствами обучения: мультимедийными 

средствами, компьютерными программами); 

4.информационно-технологическом (формирование и 

использование фонда мультимедийных программных 



186 

 

средств обучения; использование мультимедийных и 

интерактивных технических средств (мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски и кабинеты); 

использование возможностей компьютерных сетей в 

учебном процессе). 

Выделяют следующие уровни формирования ИКТ – 

компетенции: 

 базовый, 

 технологический, 

 практический. 

Базовый уровень. На данном уровне накапливаются 

базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

знакомства с компьютерной грамотностью; применение 

ИКТ на данном уровне минимально (владение общими 

приемами создания, редактирования, сохранения, 

копирования и переноса информации в электронном виде, 

представление информации средствами презентационных 

технологий, освоение навыков поиска информации в сети 

Интернет и т.д.). 

Технологический уровень. На данном уровне ИКТ 

становятся инструментом в осуществлении прикладной 

деятельности: 

 оценка потенциала Интернет-ресурсов, степени их 

интерактивности и информативности с позиций 

предметной области; 

 анализ программных средств и ресурсов сети с 

учетом основных технологических, экономических, 

эргономических и технических требований; 

 оценка качества, средств и форм представления в 

Интернете программно-технологического и 

информационного обеспечения. 

Практический (профессиональный) уровень.  

На данном уровне целесообразно говорить о создании 

новых инструментов  
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для осуществления информационной деятельности. 

Применение ИКТ : 

 на уроке (объяснение учебного материала, 

тестирование студентов); 

 для подбора программного обеспечения для 

учебных целей; 

 для поиска учебных материалов в Интернете; 

 для создания поурочного планирования; 

 для мониторинга развития учащихся; 

 для внеурочной деятельности; 

 для взаимодействия с коллегами; 

 для распространения педагогического опыта;  

 для профессионального развития и др. 

Современные информационные технологии существенно 

расширяют диапазон возможностей для изучения и 

преподавания русского языка как иностранного, и это 

связано с тем, что:  

•использование мультимедийных средств делает 

возможной эффективную презентацию материала;  

•интерактивные учебные задания (существующие чаще 

всего в тестовой форме) и обучающие программы 

позволяют работать над развитием навыков во всех видах 

речевой деятельности;  

•доступ к огромному количеству электронных ресурсов 

позволяет объединить текстовые, аудио- и видеоматериалы 

и способствовать формированию социокультурной и 

лингвострановедческой компетенции иностранных 

студентов;  

•средства электронного общения позволяют сделать 

существенным компонентом учебного процесса не только 

учебную, но и реальную коммуникацию на изучаемом 

языке;  

•дистанционный доступ к учебным ресурсам позволяет 

сделать более гибкой и мобильной организацию обучения, 
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значительно индивидуализировав его, увеличить объем 

самостоятельной и работы студентов, усилить роль 

преподавателя как  координатора учебного процесса.  

•  эффективный инструмент для профессиональной 

ориентации, рекламы высшего учебного заведения и 

трансляции его корпоративной философии. 

Однако, несмотря на обозначенные достоинства, 

существуют определенные недостатки ИКТ, на которые 

также следует акцентировать внимание: 

•  необходим мощный  компьютер;  

• необходимо обладать компьютерной грамотностью для 

создания своих, а не заимствованных из сети  обучающих 

компьютерных разработок;  

•не существует единой универсальной методики 

использования ИКТ в обучении иностранным языкам;  

•  отдается предпочтение индивидуальной работе, что 

сводит к минимуму и без того ограниченное общение 

педагога и обучающихся, замещая это взаимодействие так 

называемым «диалогом с техникой». Речь находится в 

бездействии;  

• огромные объемы материала отвлекают внимание и 

снижают концентрацию, и как итог не усваивается 

определенный объем важной информации. Часто в поисках  

легкого пути студенты начинают следовать по 

навязываемым ссылкам;    

• принцип наименьших затрат прилагаемых усилий: взятые 

из сети работы и решения задач крайне часто 

используются обучающимися, что негативно сказывается 

на эффективности обучения;  

•   Длительная работа за компьютером негативно влияет на 

здоровье как студента, так и преподавателя.  

По мнению многих преподавателей, внедрение 

информационных технологий в учебный процесс должно 

быть качественно обоснованным и не повсеместно 
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заменяющим, а дополняющим фактором в системе 

современного образования.  

Для формирования и развития информационно-

коммуникативной компетентности педагогов в настоящие 

время существуют широкие возможности. Однако 

успешность процесса информатизации образования 

зависит от многих факторов, в том числе от обеспечения 

информационно-коммуникационными технологиями всех 

учебных заведений, от совершенствования 

информационно-образовательной среды: формирования 

коллекции качественных образовательных ресурсов, от 

системной  целенаправленной подготовки педагогических 

кадров в области информационно-коммуникативных 

технологий  и современных педагогических технологий с 

целью формирования информационно-коммуникационной 

и профессиональной компетенций. 
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Україна,м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова 

 
 

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ 

РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 

Методи навчання виступають досить складною 

педагогічною категорією, завдяки якій здійснюються 

основні функції навчального процесу: освітньо-виховна, 

розвивальна, спонукальна, контрольна тощо. Аналіз 

методичної літератури дозволяє сказати, що як в 

дидактиці, так і в методиці, методи навчання виділяються і 

систематизуються неоднаково. 

Такі автори, як С. Чавдаров. В. Масальський, 

Є. Дмитровський методами навчання мови іменують 

взаємозв’язані способи роботи вчителя і учнів, за 

допомогою яких здійснюються завдання навчального 

процесу. В. Онищук припускає, що методи навчання 

являють порядок взаємопов’язаних видів діяльності 

викладача та студентів і прийомів викладання, а кожний 

прийом є системою дій та операцій, які виділяються 

доцільною логічністю.  

Дослідники І. Олійник та О. Біляєв визначають, що 

методи навчання мови це об’єднана в єдине ціле функція 

викладача та студентів, спрямована на засвоєння мовних 

знань, умінь і навичок, на організацію пізнавальної 

практики. І. Лернер, беручи за основу особливості й 

ступінь пізнавальної практики учнів, виділяє такі методи: 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемний виклад, частково-пошуковий, 

дослідницький [4]. 

В даній статті зупинимося на аудіовізуальному 

методі вивчення російської мови як іноземної, що 

заслуговує на докладне висвітлення. Представлений метод 
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є сучасним та досить специфічним через застосування 

новітніх інформаційних технологій. 

В сучасній методичній літературі стали з’являтися 

роботи, які описують можливості застосування аудіо-

методів навчання іноземних мов. Такі відомі методисти як 

О. А. Громова, Т. Ю. Венієрі, Г. Боргіум і Дж. Ферсон 

приділяли цьому питанню значну увагу. Але, на жаль, 

подання  реальної ситуації стосовно шляхів 

вирішення поставленої проблеми не завжди повною мірою 

відображає усі можливості такого методу роботи.  

Цінність аудіовізуального методу вивчення 

російської мови як іноземної полягає в тому, що разом із 

загальною інтенсифікацією навчального процесу, за 

допомогою цього методу створюються спеціальні умови, 

певною мірою близькі до природних умов, в яких 

функціонують природні мовні ситуації. 

Львівський дослідник-філолог Сокіл Б. М. дає 

наступну характеристику вказаному методу. 

Аудіовізуальний метод передбачає вивчення мови за 

короткий термін на обмеженому лексико-граматичному 

матеріалі, який властивий розмовному стилю мовлення. 

Першорядна увага приділяється заучуванню опорних 

конструкцій і слів, що вживаються найчастіше.  

Основними методичними прийомами в 

аудіовізуальному методі є: 

1) Принцип опори на розмовне мовлення; 

2) Принцип усного випередження; 

3) Принцип функціональності; 

4) Принцип глобальності; 

5) Принцип візуально-звукового синтезу. 

Методика роботи за цим методом навчання 

здійснюється за наступним принципом: 

а) розгляд малюнків з певної тематичної групи, 

прослуховування фонограми і засвоєння значення; 
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б) повторення фонограми, відпрацювання звуків, 

інтонацій, темпу, наголосу; 

в) розіграш ситуацій з малюнків, запитання та 

відповіді на питання, використання різних ситуацій зі 

свого життя [5, с. 16]. 

Сучасна миколаївська дослідниця Філіпп’єва Т. І. 

зазначає, що аудіо-методи відбивають мову, як сукупність 

структур. Їх суть – пред’явлення мови через готові 

структури та їх заучування через технічні засоби навчання. 

Для аудіовізуального методу характерне максимальне 

завантаження зорового каналу прийому інформації 

одночасно зі слуховим, що досягається показом 

«картинки» під час звучного звукового стимулу. Завдяки 

цьому очікується утворення стійких асоціацій, а отже, 

і автоматизму в оволодінні структурами мови, 

відтворюваними навіть тоді, коли один із стимулів 

(зоровий або слуховий), а згодом і перший, і другий 

знімаються [6]. 

За твердженням Філіпп’євої Т. І. та Томко Ю. В., 

аудіовізуальний метод дуже інтенсивний – він вимагає 

багатогодинних тренувань як у присутності вчителя, так і 

самостійних за допомогою технічних засобів навчання. 

Метою навчання є опанування «живої» мови. Домінуючим 

умінням, на розвиток якого спрямовані всі зусилля стає 

говоріння. Інтенсивність за часом, використання технічних 

засобів навчання, багаторазовість повторення матеріалу 

дозволяють досить швидко досягти певного рівня розвитку 

вмінь [6]. 

На сьогодні методисти звертаються до аудіо методів 

не як до основних, а як до побічних. Аудіомовні методи це 

гарний спосіб рішення фонологічної проблеми, так як вони 

ґрунтуються на прослуховуванні аудіозаписів і відтворенні 

власної англійської мови та призначені для розвитку таких 

навичок: розуміння принципів роботи слухового й мовного 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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апарату; отримання можливості аналізу вимови, як носіїв 

мови, так і свої власної, а також розходжень між ними; 

можливість нормального й у повному обсязі сприйняття 

іноземної мови; поліпшення акценту. 

Але, на жаль, ці методи не дозволяють правильно 

виражати свої думки на сучасній іноземній мові без 

виникнення труднощів психологічного характеру. 

Критики даних методів підкреслюють неможливість 

поглибленого проникнення в структури мови подібним 

способом: технологія лабораторії усного мовлення 

дозволяє засвоїти досить обмежений, а отже, одноманітний 

набір вправ, метою яких є, в основному, відтворення (а не 

продукція) знайомих мовних структур. У розвитку умінь 

також спостерігається надмірний нахил у бік говоріння – 

читання і письмо залишаються на периферії і вводяться 

лише на просунутому етапі навчання. Що ж стосується 

аудіювання, то воно не знаходить послідовного 

розвитку саме як вміння: при всій перезавантаженням 

слухового каналу аудіювання є скоріше засобом 

досягнення мети, але не самою метою.  

Дослідники з Харкова Борисова А.О., Архипова В.О. 

та Колесник А.О. описують шість етапів роботи з 

аудіовізуальним методом [1]. Їм передує підготовчий етап, 

який стосується керівника занять. Впродовж цього етапу 

викладач підбирає відповідний навчальний матеріал. 

Одночасно проводиться підбір або в крайньому випадку 

виготовлення супровідної фонограми. Крім того, 

розробляється спеціальна серія вправ для найкращого 

закріплення вивченого та вирішується питання способу 

відтворення робочої фонограми. 

Перший етап по характеру опрацьовування мовного 

матеріалу – суто рецептивний. Мета цього етапу – 

добитися осмисленого сприйняття студентами аудіо 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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матеріалу та наочних засобів, що представляють певний 

сюжет. 

На другому етапі вже декілька інше методичне 

завдання: тут студенти починають активно засвоювати 

мовний матеріал. На екран нічого не проектується, а тільки 

відтворюється супровідна фонограма. Однією з найбільш 

типових вправ на цьому етапі є вимовляння в паузах 

відтворюваного мовного матеріалу. 

Третій етап має призначення найбільш міцніше 

закріпити первинно засвоєний мовний матеріал. На цьому 

етапі відсутня слухова опора на фонограму. Найбільш типові 

вправи цього етапу: доповнення незавершених речень; 

трансформація елементів речень або фраз; конструювання 

фраз з простіших елементів; підстановка в мовну модель 

одних лексичних елементів замість інших; переклад з 

рідної мови на іноземну тощо. 

Четвертий етап по своєму характеру є оглядовим. У 

методичному плані це означає повторення і подальше 

закріплення раніше вивченого матеріалу на попередніх 

трьох етапах. Саме на цьому етапі починають вироблятися 

елементи спонтанного мовлення у своїй первинній формі. 

На п’ятому етапі завершується весь цикл роботи над 

сюжетним епізодом і супровідною фонограмою. 

Особливість даного етапу полягає в тому, що цього разу ні 

фонограма, ні сюжет вже не відтворюються. Для реалізацій 

цього етапу викладач проводить спеціально розроблені 

серії вправ, за допомогою яких вдається відтворити мовні 

ситуації, що дуже нагадують тематичний матеріал, 

опрацьований на попередніх етапах заняття. 

Шостий етап дещо віддалений в часі від п'яти 

попередніх, оскільки студентам доводиться працювати 

самостійно в навчальних  лабораторіях, обладнаних 

комп’ютерами. Основним навчальним матеріалом є 
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фонограма, спеціально препарована для самостійної 

роботи. 

Не зважаючи на все зростаючу популярність 

аудіовізуального методу, ще рано говорити про те, що його 

теоретичні основи вже розроблені і сформульовані, а 

вузькі місця остаточно вивірені. Має відбутися ще більша 

робота як в теоретичному, так і в практичному плані, щоб 

довести, яке місце повинен зайняти аудіовізуальний метод в 

наших умовах навчання іноземним мовам. Але вже тепер 

можна з упевненістю сказати, що в цій області є перспективи 

[1]. 

Отже, можна зробити висновок, що для викладача 

нині актуально повсякчас поліпшувати особисті знання 

про методи навчання іноземних мов, запроваджувати у 

власну викладацьку практику новітні освітні ідеї та 

розробляти дійові методичні погляди на навчання. 
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ТЕЗАУРУСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Одним із напрямів модернізації сучасної вищої 

школи є впровадження в освітню парадигму 

компетентнісного підходу, покликаного не тільки 

забезпечити майбутнього фахівця теоретичними знаннями, 

а й сформувати в нього досвід виконання певної діяльності 

та спілкування  в професійній галузі. Компетентнісний 

підхід передбачає оновлення змісту загальної та 

спеціальної освіти шляхом формування сукупності 

компетентностей в інтелектуальній, комунікативно-

інформаційній, суспільно-політичній та інших сферах: 

1) запропонованих державою; 2) рекомендованих Радою 

Європи [3, 5, 6]. Рекомендації Ради Європи стосовно 

ключових компетентностей ґрунтуються на аналізі запитів 

роботодавців і соціальних очікуваннях суспільства. 

Важливі для європейського соціального простору ключові 

компетентності, згідно із цими рекомендаціями, 

http://fif.at.ua/
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представлені п’ятьма основними групами: 1) політичні та 

соціальні компетентності; 2) компетентності, пов’язані із 

життям у полікультурному суспільстві; 3) компетентності 

в усній і писемній комунікації; 4) компетентності, 

пов’язані зі зростаючою інформатизацією суспільства; 

5) здатність навчатися впродовж життя [6, 7]. Відтак все 

більш актуальним стає професійно орієнтований підхід до 

навчання, в тому числі й іноземних студентів, у структурі 

підготовки яких іншомовна професійно-комунікативна 

компетентність розглядається як основна ланка, пов’язана 

з іншими аспектами компетентності – тезаурусним, 

лінгвістичним, мовленнєво-мислительним, психолого-

педагогічним, культурологічним, країнознавчим тощо. 

Чи не найважливішою складовою професійно 

орієнтованого підходу до навчання є мова професійного 

спілкування (професійна мова). Мова професійного 

спілкування є функціональним різновидом української 

літературної мови, що їй послуговуються представники 

певної галузі виробництва, професії, роду занять у 

професійній діяльності. Проте для деяких спеціальностей 

мова є не тільки засобом тлумачення референтів (понять), 

а й об’єктом подібного тлумачення (йдеться насамперед 

про такі спеціальності, як перекладач, правник і под.). 

Загальновизнаним є тісний зв’язок мови та права. Правові 

поняття і норми можуть бути виражені лише через мову. 

Крім того, у правничій діяльності мова виступає як засіб 

законодавчої діяльності, засіб правозастосовної діяльності 

(усної та письмової), засіб правового регулювання, а також 

як об’єкт тлумачення. І тоді професійна мова (у нашому 

випадку мова права) набуває власної специфіки, 

становлячи складний феномен, що його вивчає відносно 

молода галузь мовознавства, яка виникла на перетині 

правознавства і лінгвістики, – юрислінгвістика (юридична 

лінгвістика).  



198 

 

Ця наукова дисципліна, об’єктом уваги якої стали 

відносини мови і права, покликана вирішувати 

найрізноманітніші проблеми лінгвоправничого простору 

[1]. Загальновідомо, що юриспруденція і лінгвістика 

завжди мали точки дотику, були взаємопов’язані, 

базуючись на взаємодії мови і права, і саме це пояснює 

виняткову роль мови і її значення в професійній діяльності 

правників. Об’єктом юрислінгвістики та лінгвоюристики є 

взаємини мови і закону: відношення мови до закону вивчає 

юрислінгвістика, а закону до мови – лінгвоюристика. 

Звідси предмет юрислінгвістики становить юридичний 

аспект мови, тоді як предметом лінгвоюристики є мовні 

аспекти права.  

Нові реалії знайшли відображення і в програмах 

підготовки майбутніх юристів, до яких входить як 

навчальна дисципліна мова професійного спілкування, що 

передбачає поглиблення та розширення знань норм 

сучасної літературної мови, формування навичок і вмінь їх 

подальшого застосування у професійній діяльності 

правників. Майбутні юристи не тільки збагачують знання 

про функціонування сучасної української літературної 

мови загалом, а й знайомляться з особливостями 

використання мовних норм у юридичних текстах, з 

рекомендаціями стосовно усної та писемної форм 

професійної комунікації, особливостей професійної 

риторики – формування умінь точного, логічного, 

змістовного, доречного, виразного, багатого, чистого 

професійного мовлення. Крім загальних знань з мови, 

назвемо необхідні для правників загальні комунікативні 

уміння: це мовленнєві вміння, соціально-психологічні та 

психологічні – володіння нормами мовленнєвого етикету 

та невербальними засобами спілкування. До загальних 

мовленнєвих умінь віднесемо такі, що пов’язані з 

оволодінням мовленнєвою діяльністю: чітко і грамотно 
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формулювати власну думку; виробляти комунікативну 

стратегію, досягати комунікативної мети; відповідно до 

ситуації використовувати мовленнєві функції, 

висловлюватися цілісно, логічно і продуктивно; 

демонструвати самостійність мислення і адекватне 

відтворення інформації залежно від ситуації тощо.  

Проте оволодіння мовою права як окремим 

стильовим різновидом української літературної мови 

передбачає, крім опанування понятійно-категоріального 

апарату професії, і знання специфічного в мові права – 

загальних відомостей про сутність і функції мови права, її 

стильові та жанрові різновиди; знання чинного 

законодавства щодо функціонування та розвиток мов в 

Україні (державної мови, мов національних меншин, мов 

міжнародного спілкування, мови судочинства тощо). 

Особливу групу інформації становлять основні поняття 

юридичного термінознавства, юридична номенклатура, 

вимоги до називання та дефініцій юридичного терміна; 

види юридичних термінів, системно-смислові зв’язки між 

ними в юридичній терміносистемі; місце юридичних 

термінів у лексичній системі української мови; загальне 

уявлення про графічне оформлення текстів нормативно-

правових актів; про особливості функціонування мовних 

норм у юридичних текстах, види юридичних текстів; 

сучасна науково-навчальна література юридично-

лінгвістичного спрямування тощо. 

Спеціальні (професійні) мовленнєві вміння 

майбутніх юристів пов’язані з формуванням культури 

фахового мовлення, підвищенням загальної та професійної 

ерудиції. Йдеться насамперед про використання правил 

мовного етикету під час професійного спілкування; 

дотримання вимовних і наголошувальних норм в усному 

мовленні; знання алгоритму пошуку норм права в 

законодавчому акті за заданою формулою; свідоме 
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використання фахової лексики в усному та писемному 

мовленні; розуміння сутності термінології права; 

розрізнення паронімів, синонімів, омонімів, багатозначних 

термінів юридичних текстів; вибір доречного терміна з 

низки синонімічних; використання фразеологізмів у 

юридичних текстах; роботу з різними довідковими 

джерелами, словниками, в тому числі юридичного 

спрямування; застосування словотвірних, морфологічних, 

синтаксичних норм як в усному, так і в писемному 

фаховому мовленні; складання деяких видів юридичних 

текстів, їх правильне оформлення; здійснення доцільного 

відбору і доречне використання мовних засобів відповідно 

до поставленого завдання; здійснення контролю за 

власним мовленням та ін.  

Проте проблема знань і вмінь майбутніх правників 

у сфері професійного мовлення значно ширша, оскільки 

вона пов’язана із завданням формування у юриста 

професійного тезаурусу. Зазначимо, що термін тезаурус 

(від грец. Θησαυρός – «скарб») використовується в 

декількох значеннях: 1) спеціальна термінологія 

(інструмент описання предметної галузі), тобто словник, 

сукупність відомостей, корпус понять, визначень і термінів 

певної галузі знань або сфери діяльності, що забезпечує 

несуперечливу комунікацію та взаємодію осіб, пов’язаних 

однією темою або професією; 2) база знань, сукупність 

інформації, відомостей, якими володіє суб’єкт; 3) в 

минулому (застар.) – позначення словників, що містять 

лексику певної мови, проілюстровану прикладами 

використання в текстах. Для наших цілей важливі дві 

перші позиції, а точніше – «взаємодія» професійного 

(загального) та особистісного (конкретного) тезаурусів.  

Зазначимо, що тезаурусна складова як компонент 

навчання передбачає не тільки «термінологічні знання» 

(основні поняття курсу, тобто спеціальну термінологію – 
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терміни, номенклатуру тощо), а й певні «тезаурусні 

структури» (зв’язки між референтами, їх класифікацію і 

т. д.). А рівень сформованості професійного мовлення 

фахівця зазвичай оцінюють за коректним і адекватним 

використанням термінології, притаманної тій чи іншій 

галузі науки, техніки, мистецтва, та професіоналізмів. 

Втім, проблема не вичерпується лише «термінологічними 

знаннями». Процес сприйняття і розуміння смислу слів та їх 

зв’язків у контексті речення реалізується на вербально-

семантичному рівні, який (у контексті викладеного) також 

можна вважати «тезаурусним». Це рівень не тільки 

фонетичної, лексичної та  граматичної компетентності, а й 

теоретичний, що дозволяє оперувати поняттями, 

визначеннями й термінами спеціальної галузі  знань або 

сфери діяльності, аналізувати, класифікувати, вводити їх до 

більш широкого контексту функціонування тощо. З огляду 

на викладене тезаурусний аспект професійно-

комунікативної компетентності  можна вважати одним з 

найважливіших у професійній діяльності.   

Юридичним тезаурусом прийнято називати суму 

накопичених знань про правові явища і категорії на логіко-

понятійному і мовному рівнях, що утворює понятійно-

смислове поле термінології, його системні відношення і 

структурні рівні. Це компактно і логічно представлений 

універсальний словник термінів юридичної науки, який 

систематизує правові знання через структуру ключових 

понять права, їх взаємовідношення і зв’язки і репрезентує 

понятійний склад правової системи, створюючи певну 

локалізацію у правовому полі відповідно до внутрішніх 

логіко-семантичних відношень. Сучасна українська 

юридична термінологія – це складна, широко розгалужена, 

відкрита, динамічна система найменувань правових явищ, 

понять, інститутів, категорій. Вона ієрархічно 

структурована на підсистеми (галузі, підгалузі) і групи 
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термінів (родо-видові, синонімічні) на основі логіко-

смислових зв’язків між поняттями; має ядро (основний 

термінологічно-правовий фонд) і периферію (суміжні з 

правом ділянки), в яких під впливом екстралінгвістичних і 

власне мовних чинників постійно відбуваються певні 

лексико-семантичні зміни, процеси термінологізації та 

детермінологізації. Лексичний склад, внутрішня будова і 

межі терміносистеми права рухливі, відкриті, знаходяться 

в постійному розвитку і взаємодії з іншими 

терміносистемами, загальновживаною і некодифікованою 

правовою лексикою.  

Загальновідомо, що тезаурус багатьох випускників 

вищих навчальних закладів не може забезпечити 

корпоративне спілкування – взаємодію осіб, що мають 

одну й ту саму спеціальність. Проблема особистісного, 

загальнокультурного тезаурусу, тісно пов’язаного із 

професійним, на сьогодні теж досить актуальна у зв’язку зі 

зниженням загального рівня освіченості. Рівень 

«тезаурусної культури» університетської молоді, що 

значною мірою впливає на засвоєння знань і вмінь, 

очевидно недостатній. Це стосується не лише 

термінологічної бази. Студенти не завжди здатні виконати 

найпростіші розумові операції – виділити в навчальному 

матеріалі суттєве; часто концентрують увагу на деталях і 

несуттєвих ознаках, властивостях, фактах;  не володіють 

прийомами розумової діяльності (конструювання 

дефініцій, порівняння, класифікація, категоризація, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо) і т. п.  

У більшості майбутніх правників, передусім у студентів-

іноземців, не сформоване вміння свідомо користуватися 

понятійним апаратом, інтерпретувати результати 

інтелектуальної діяльності, усвідомлювати, розпізнавати і 

створювати власні алгоритми продуктивної навчальної 

діяльності. Отже, з огляду на необхідність 
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інтелектуалізації навчального процесу, викладач має 

вирішувати і завдання формування тезаурусної бази 

майбутнього правника.   

Відповідно до другого значення поняття «тезаурус» 

зупинимося на питанні стилістичної різноманітності 

юридичних текстів. Юридична стилістика вивчає 

особливості усіх стилів, які використовуються в правничій 

комунікації, стилістичні ресурси кожного з них, 

закономірності функціонування мовних одиниць у межах 

певного функціонального стилю, підстилю, жанру, а також 

взаємодію стилів. Відповідно до кожного функціонального 

різновиду у правничому мовленні застосовуються певні 

правила добору та організації мовних засобів з 

урахуванням призначення, стильової та жанрової 

приналежності тексту.  

В правничому професійному вжитку широко 

використовуються практично всі функціональні стилі 

української літературної мови – науковий, офіційно-

діловий, публіцистичний, розмовний, які відповідно до 

тематики і жанрової класифікації поділяються на підстилі. 

Так, науковий стиль, що обслуговує сферу юридичної 

науки та освіти, представлений такими підстилями: власне 

науковий (монографії, дисертації, наукові статті, доповіді, 

повідомлення, рецензії, відгуки, анотації, тези та ін.), 

навчально-науковий (підручники, посібники, лекції, 

методичні вказівки та рекомендації тощо), науково-

популярний (юридичні енциклопедії, довідники для 

населення, науково-популярні твори (книги, брошури, 

статті, телевізійні програми та ін.)). Офіційно-діловий 

стиль, що забезпечує діловодство, судочинство, 

правозастосування, законодавство, нотаріальну діяльність, 

реалізується в законодавчому, дипломатичному, судово-

правовому та адміністративно-канцелярському підстилях. 

Законодавчий підстиль може бути представлений 
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законами, постановами, указами, декретами тощо, 

дипломатичний – деклараціями, угодами, конвенціями і 

под., судово-правовий – позовом, апеляцією, касаційним 

поданням і т. ін., адміністративно-канцелярський – 

контрактом, звітом, довідкою, службовою запискою тощо. 

Публіцистичний стиль, будучи одним із стилів  юридичної 

мови, обслуговує широку сферу суспільно-правових 

відносин: він використовується в судових промовах, 

засобах масової інформації та в системі правової освіти 

населення, презентуючись у таких підстилях – виступи на 

зборах, юридична періодика, телевізійні та радіопрограми, 

публіцистично-правові твори і т. ін. Правова публіцистика 

має своїм завданням захист суспільно-правових цінностей, 

правове виховання, формування правових поглядів і 

переконань громадян.  До розмовного стилю віднесемо 

офіційне та неофіційне професійне спілкування фахівців 

(наради, переговори, офіційні зустрічі, бесіди тощо), 

типовими ознаками якого є спонтанність, ситуативність, 

невимушеність, експресивно-емоційне забарвлення, 

використання професійного сленгу і под.    

В процесі вивчення курсу мова професійного 

спілкування студенти мають одержати цілісне уявлення 

про специфіку правничої мови, особливості юридичних 

текстів, закони і правила правничого мовлення в усіх його 

функціонально-стильових різновидах, письмовій та усній 

формах. З метою формування тезаурусної компетентності 

студентам-іноземцям, що вивчають право, можуть бути 

запропоновані спеціальні тексти, систематизовані на 

основі метатемного підходу і типу їх комунікативної 

організації, оскільки метатемний підхід є ефективним 

методом презентації логіко-смислової структури та змісту 

навчальних текстів, що дозволяє коректно організовувати 

спеціальну інформацію, підвищуючи рівень 

усвідомленості операцій і прийомів розумової діяльності і 
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ступінь володіння ними. Наприклад, однією з найбільш 

ефективних вправ можна вважати роботу з визначення та 

використання в мовленні термінів – як загальнонаукових, 

так і суто професійних. У такий спосіб студенти не тільки 

оволодіватимуть новими поняттями, а й навчаться 

конструюванню дефініцій (визначень) – одній з основних 

операцій мовленнєвомислительної діяльності.   

Резерви підвищення тезаурусної культури 

студентської молоді ми вбачаємо в активізації саме  

тезаурусного аспекту іншомовної комунікативної 

компетентності, тобто у впровадженні в навчальний обіг 

тезаурусної складової як елективного курсу в межах 

вивчення української мови як мови професійного 

спілкування.  При цьому «тезаурусна» діяльність 

студентів, що передбачає цілеспрямовану роботу з 

юридичними текстами, має бути обов’язковим 

компонентом навчального контенту – частиною кожної 

навчальної дисципліни або окремим навчальним курсом, 

що дозволить сформувати у майбутніх юристів системне, 

професійне, креативне мислення, забезпечуючи в такий 

спосіб реалізацію одного з принципів якісної освіти. Сюди 

ж віднесемо необхідність перегляду предметного змісту 

навчальних курсів з метою реалізації системного підходу; 

міждисциплінарної  організації змісту навчання; 

формування в іноземних студентів достатнього рівня 

розвитку кругозору, професійного інтелекту  та 

професійної рефлексії. 

Підсумовуючи, повторимо, що формування у 

майбутнього правника професійного тезаурусу є одним із 

важливих завдань якісної освіти. А це передбачає 

формування культури не тільки комунікативної (як уміння 

ефективно використовувати мовні можливості відповідно 

до сфери, ситуації та мети спілкування), а й культури 
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інтелектуальної діяльності в цілому як необхідної 

складової теоретичної підготовки сучасного фахівця.  
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В. М. Ковалева, Е. А. Чумакова,  
Украина, г. Одесса, ОНПУ 

 
 

ГИБКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ КАК ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Современные условия организации учебного 

процесса на подготовительных факультетах в Украине 

требуют пересмотра традиционных моделей обучения. Под 

современными условиями понимается сложившаяся 

ситуация, когда вузы не ограничивают сроки приема 

студентов первым семестром. Временной интервал между 

началом работы групп создает дисбаланс темпов изучения 

учебного материала, т. е. группы раннего заезда имеют 

возможность осваивать информацию, в основном, в 

учебное время, в группах же позднего заезда освоение до 

двадцати процентов информации переносится на 

самостоятельную работу. 

В этих условиях возникает потребность в 

инновационных образовательных технологиях, основой 

которых является компетентностный подход – один из 

основных методологических подходов в современном 

образовании. Он позволяет рассматривать итоговые 

результаты обучения не как сумму знаний, умений и 

навыков, а как совокупность сформированных ключевых 

компетентностей (в случае обучения неродному языку – 

именно лингвистических компетентностей), которые 

характеризуют готовность обучаемых к активной 

деятельности, то есть, собственно, к активному 

использованию изучаемого языка.  

Компетентностный подход к процессу обучения 

требует решения трех основных задач: 

1. Определение содержания обучения, т.е. 

распределение объема информации между аудиторной и 
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самостоятельной работой с учетом разных сроков начала 

работы учебных групп. 

2. Определение объема базового уровня 

предметной, прагматичной и языковой компетенций 

учащихся, формирующихся в процессе познавательной 

деятельности как в аудиторное, так и в неаудиторное 

время. 

3. Определение компетентности иностранных 

учащихся, т.е. собственно результатов процесса обучения: 

выявление знаний, умений, навыков, которыми овладели 

студенты. 

На наш взгляд, именно содержание обучения 

выступает фундаментом компетентностного подхода, так 

как задает вектор реализации задач, стоящих на различных 

этапах учебного процесса. Очевидно, что содержание 

обучения определяет объем компетенций и уровень 

сформированности компетентностей иностранных 

студентов. 

Наиболее важным периодом в обучении неродному 

языку является начальный этап, который характеризуется 

большими нагрузками, а также значительным объемом 

информации, необходимой для усвоения. Возникающие 

физические и психологические трудности компенсируются 

активным интересом студентов к изучению языка. 

Реальные потребности жизни в новой языковой среде 

представляют мотивационную составляющую 

компетентности, формируемой в процессе обучения у 

иностранных учащихся. 

Трудности организации учебного процесса требуют 

разработки гибких моделей обучения в структуре единого 

информационно- образовательного пространства. 

Реализация подобных моделей позволит значительно 

интенсифицировать учебный процесс и как результат – 

ускорить темпы формирования речевых и языковых 
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навыков, а следовательно, создать предпосылки для 

возможности успешного получения высшего образования 

иностранными учащимися в вузах Украины. 

Одним из вариантов предлагаемой гибкой модели 

обучения выступает дифференцированный подход к 

выбору используемых учебных материалов. В частности, 

на подготовительном факультете Одесского 

национального политехнического университета создан и 

внедрен учебный комплекс «Ключи», рассчитанный на 440 

часов аудиторного времени («Ключи -1» − 142 часа; 

«Ключи - 2» − 206 часов; «Ключи - 3» − 148 часов). 

Данный комплекс используется в группах раннего заезда. 

Для подобных групп выполнение календарно-

тематического плана не представляет особых трудностей. 

Работа с учебным комплексом «Ключи» позволяет в 

полном объеме, без сокращений, изучить учебный 

материал. 

Сложившаяся практика приема иностранных 

студентов предполагает также наличие групп позднего 

заезда и наличие групп, формирующихся в течение 

нескольких недель. Данная ситуация требует, в первом 

случае, сокращения учебного материала и ускорения 

темпов обучения, а во втором, наоборот, замедление 

подачи учебного материала в ожидании окончательной 

комплектации учебной группы. 

Для решения этих задач использование учебника 

«Ключи» (как и прочих традиционных комплексов) 

представляется нерациональным, так как требует 

исключения ряда учебных тем, что приводит к неизбежной 

потере качества. В этой связи возникает потребность 

создания учебного пособия, позволяющего представить 

изучаемый материал в сжатом виде, акцентируя внимание 

студентов на ключевых моментах вводно-фонетического и 

лексико-грамматического курса. Именно использование 



210 

 

принципа не последовательной, а параллельной подачи 

материала позволит полноценно наполнить учебное 

пространство, что, в конечном итоге, должно привести к 

формированию у обучаемых ключевых языковых 

компетенций. Причем как объем подобного рода 

компетенций, так и уровень их сформированности должны 

быть соотносимыми в группах независимо от сроков 

начала учебного процесса.  

Краеугольными принципами 

создаваемогоинтенсивного лексико-грамматического 

пособия для изучения русского языка на начальном 

 этапе являются принципы комплексности и 

сбалансированности.  

Под комплексностью понимается реализация 

коммуникативных принципов и взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности. 

Перед авторами пособия стоит проблема системной 

организации учебного материала и его подачи на основе 

принципа сбалансированности, который предполагает 

соответствие уровня информационной насыщенности 

каждого конкретного урока уровню возможностей 

восприятия обучаемых, что позволит снять неизбежные 

трудности, возникающие при овладении новой языковой 

системой в сжатые сроки. 

Разрабатывая новое пособие, позволяющее 

интенсифицировать учебный процесс, мы опираемся на 

идеи О. Д. Митрофановой о том, что «критерием 

оптимальности учебного курса является быстрота и 

легкость усвоения лексико-грамматического материала» 

[2, с.138]. Именно быстрота и легкость усвоения позволят 

учащимся в сжатые сроки достигнуть уровня групп 

раннего заезда.  
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Достижение поставленных задач может быть 

обеспечено следующими принципами организации 

учебного материала: 

- принцип осознанности, предполагающий 

формирование у обучаемых представление о языке, как о 

целостной системе, имеющей определенный состав 

взаимодействующих между собой элементов. Подобные 

знания позволят студентам осознанно использовать 

речевые образцы и конструировать высказывания. Как 

отмечают Т. И. Капитонова и Л. В. Московкин, «наличие 

этих знаний является условием прочности формируемых 

навыков» [1, с. 135]; 

- принцип визуализации, благодаря которому 

могут быть задействованы различные каналы получения 

информации, и прежде всего, зрительный канал. Именно 

этот канал является наиболее привычным для 

современного контингента учащихся, привыкших работать 

с электронными  

носителями; 

- принцип открытости, позволяющий 

вырабатывать у студентов представление о вариативности 

языка в условиях его реального функционирования, что 

приведет к расширению коммуникативных возможностей 

учащихся, то есть к повышению их речевой 

компетентности; 

- принцип доступности, выраженный в форме 

подачи материала от простого к сложному, что позволит 

снять психологический барьер и ускорить процесс 

адаптации студентов в новой языковой среде. Выработка 

устойчивых языковых навыков на базе элементарного 

языкового материала позволит повысить уровень 

компетентности учащихся; 

- принцип концентричности, включающий в себя 

системную организацию учебного материала, что 
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предполагает возможность ввода нового материала на базе 

уже изученных тем и конструкций, а также повторения 

изученного на новом, более высоком уровне, что будет 

способствовать естественному закреплению полученных 

знаний. По мнению М. П. Чесноковой, «концентрическое 

расположение грамматического материала позволяет с 

первых же шагов обучения сделать его средством речевого 

общения» [3, с. 63]; 

- принцип взаимосвязанности, позволяющий 

объединять изучение фонетического и лексико-

грамматического материала. Наша позиция: не может быть 

фонетики рада фонетики и грамматики ради грамматики; 

- принцип целесообразности, определяющий 

отбор учебного материала в соответствии с объемом 

прагматической и языковой компетенций учащихся на 

конкретном этапе обучения. 

Важнейшим элементом организации учебного 

процесса является контроль полученных знаний. 

Разнообразие форм контроля (текущий, рубежный, 

итоговый) позволит своевременно выявить трудности в  

усвоении учебного материала и предупредить их 

накопление. В целях экономии учебного времени 

целесообразно проводить ежедневный текущий контроль с 

использованием контролирующих компьютерных заданий. 

Подобные тесты позволят произвести объективный срез 

знаний и индивидуализировать процесс обучения. Таким 

образом, мы рассматриваем разрабатываемое пособие как 

составную часть единого мультимедийного учебно-

информационного пространства, включающего 

традиционные и инновационные методы обучения 

иностранному языку. 

Реализация гибкой модели обучения, 

предполагающей использование различных учебных 

комплексов для решения задач, стоящих перед 
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преподавателем в связи со сложностями организации 

учебного процесса, будет способствовать, в конечном 

итоге, достижению необходимого компетентностного 

уровня, соответствующего стандартам, предъявляемым к 

уровню знаний иностранных учащихся в вузах Украины. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ 
 

На сьогодні активізувалися дослідження проблем, 

пов’язаних із формуванням мовленнєвої компетентності 

майбутніх медиків: Т. Алексеєнко, Е. Арцішевська, Є. 
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Божович, Е. Бистрота, І. Зимня, І. Гончарова, Л. Васецька, 

Д. Дмитрієва, О. Іванців, М. Кабардов, Я. Кміт,  

І. Кулікова, Т. Курилюк, І. Кушнір, М. Льовіна, Т. 

Манівська, М. Павленко, Л. Сенік, Т. Скорбач, Л. 

Русалкіна, О. Тростинська, О. Фадєєва, Л. Фоміна, В. 

Хейлік, І. Чикайло та інші. Проте, незважаючи на велику 

кількість навчального матеріалу, на жаль, іноземні 

студенти 1 курсу медичного факультету після закінчення 

підготовчого відділення біологічного профілю навчання у 

переважній більшості стикаються з великими труднощами 

під час вивчення анатомії людини українською мовою. 

Така проблема повторюється з року в рік. Тому 

рекомендуємо з перших занять української мови як 

іноземної у розділі науковий стиль мови вивчати якомога 

більше медичної лексики під час навчання основних видів 

мовленнєвої діяльності.  

Перше, що може стати іноземному громадянину у 

пригоді – це медичний словник, який щодня має 

накопичувати велику кількість нових слів. Наступним 

помічником для майбутнього медика буде слугувати 

ілюстрація у вигляді таблиць, схем, малюнків, яка 

допомагає іноземцям у короткий термін вивчати нові 

лексеми. Так, уже з перших занять викладач-україніст має 

вводити поряд з побутовою лексикою, також медичну. 

Іноземні громадяни з перших занять повинні знати назви 

органів тіла людини українською мовою. 

Ігри під час заняття – це саме те, що завжди 

викликає у іноземних студентів інтерес та бажання 

навчатися. «Гра – це діяльність, властива людям з 

народження до старості, діяльність, через яку людина 

пізнає світ; гра – це, зазвичай, своєрідне попереднє 

тренування перед серйозною справою» [1, с. 64]. 

Продемонструємо декілька ігор на початковому етапі 

вивчення української мови як іноземної. 
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Улюбленою серед іноземців є гра під назвою 

«Ланцюжок», коли іноземні студенти по черзі називають 

номени тіла людини. За правилами гри, той хто не може 

назвати ці лексеми автоматично вибуває, а виграє той, хто 

залишається останнім. Така гра дає можливість повторити 

і вивчити нові слова. 

Відомою також є гра «Склади слово». Іноземні 

студенти діляться на дві команди, яким одночасно 

роздають літери з алфавіту. За правилами гри  команда, яка 

складе першою 10 лексем назв будови тіла людини, та й 

виграє. Такі завдання викликають у іноземних громадян 

бажання вивчати українську мову як іноземну із 

зацікавленням і задоволенням. 

Не менш цікавим завданням для іноземних 

студентів є показ будови тіла людини, зокрема, очей, але 

при цьому студент має сказати це слово в однині та у 

множині (око – очі, плече – плечі, живіт – животи, рука – 

руки, нога – ноги), що, безумовно, сприяє ефективному 

засвоєнню граматичного матеріалу. 

Уміння будувати текст і складати розповідь – 

важлива компетенція, якої необхідно навчити студентів-

іноземців. Звичайно, що перші речення на тему «Будова 

тіла людини», зазвичай, у студентів будуть починатися, 

таким чином: у мене є голова, шия, плечі, груди, руки, 

спина, живіт, ноги. Згодом іноземець повинен буде 

навчитися описувати своє обличчя або інших людей. 

Наприклад, у моєї мами карі очі, чорні брови, маленький 

ніс, чорне волосся та красиве обличчя. Тобто, вивчивши 

номени тіла людини, іноземним громадянам не буде вже 

досить складно побудувати речення. Творчі вправи дуже 

швидко розвивають у чужоземців зв’язне мовлення. 

Популярною серед іноземців є також гра під назвою 

«Доповни». Для цього потрібно за допомогою викладача 
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доповнити ряд слів, які можна використати для опису 

людини. 

Обличчя – кругле … (овальне, ніжне, веселе, 

засмучене, ласкаве, щасливе, гарне, миловидне …) Волосся 

– русяве …(коротке, кучеряве, біляве, пряме, довге, 

хвилясте …) Очі – карі … (великі, голубі, ніжні, усміхнені, 

сумні, заспані, заплакані, вдячні, мрійливі, мудрі, 

дивовижні, насмішкуваті, людяні …) Ніс – кирпатий … 

(прямий, з горбинкою, задиркуватий, симпатичний, 

класичний …) Руки – ніжні …  натруджені, ласкаві, 

роботящі, працьовиті …) 

Така вищезгадана вправа сприяє швидкому 

запам’ятовуванню нових лексем. Для розвитку зв’язного 

мовлення іноземних студентів  пропонуємо також на 

заняттях використовувати роздатковий матеріал у вигляді 

малюнків, на яких можуть бути зображені різні ситуації у 

лікарні. Під час виконання цього завдання студенти 

повинні розповісти про те, що там намальовано та 

розіграти діалог подібно до малюнку. 

Із великим задоволенням на занятті студенти 

відгадують кросворд.  

Наприклад, 1) У якій частині тіла розташовується 

головний мозок? (голова) 

2) Який орган дає змогу вдихати і видихати 

повітря? (легені) 

3) Який орган тіла людини завжди стукає? (серце) 

4) Який орган тіла людини завжди хоче їсти? 

(шлунок) 

5) Куди проштовхує шлунок напівпереварену їжу 

далі? (кишечник) 

Спершу іноземці знайомляться з ілюстрацією та 

вивчають нові слова, згодом можуть складати прості 

речення та відповідати на запитання, розуміючи контекст. 

Для перевірки засвоєння знань дуже ефективними є тести. 
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Тільки ті іноземні студенти, які наполегливо працюють 

протягом року спроможні стовідсотково виконувати такі 

завдання. 

Наведемо приклади тестів, на які мають дати 

правильні відповіді слухачі підготовчого відділення у 

другому семестрі. 

1. Система, яка об’єднує серце і судини 

по яких циркулює кров: а) лімфатична; б) 

кровоносна, в) нервова. 

2. Який із органів потребує кисню 

більше ніж інші органи: а) нирки; б) серце; в) 

мозок. 

3. Скелет людини нараховує кісток: а) 

більше 100; б) більше 200; в) більше 300; г) 

більше 400. 

4. У живій кістці людини міститься 

води: а) 10%; б) 50%; в) 80%; г) 70%. 

5. Мозковий череп утворюють кістки: 

а) скронева;  

б) тім’яна; в) лобова; г) вилична; д) потилична; 

е) піднебінна. 

6. Яка кількість ребер є у тілі людини? 

а) 12; б) 15; в) 24;  

г) 10. 

7. Вільна нижня кінцівка поділяється на 

плече: а) плече; 

б) стегно; в) гомілку; г) стопу. 

8. Найдовша і наймасивніша кістка 

скелету людини:  

а) стегнова; б) плечова; в) тазова; г) лопатка. 

9. Які відростки відходять від тіла 

нервової клітини?  

а) аксон; б) дендрит; в) нейробласт; г) 

рецептор. 
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10. Кінчик язика найчутливіший до: а) 

солодкого;  

б) кислого; в) солоного; г) гіркого. 

11. Середній шар серця – це: а) міокард; 

б) ендокард; в) епікард; г) перикард. 

12. До верхніх дихальних шляхів 

відносять: а) носову порожнину; б) бронхи; в) 

глотку; г) трахею. 

13. У якому відділі дихальної системи 

утворюється звук? а) глотка; б) бронхи; в) 

трахея; г) гортань. 

14. Структурно-функціональною 

одиницею легені є:  

а) ацинус; б) альвеола; в) бронхіола; г) 

артеріола. 

15. До жіночих статевих гормонів 

належать:  

а) естрогени; б) андрогени; в) прогестини. 

16. Вкажіть, які гормони відносять до 

статевих:  

а) андрогени; б) прогестерон; в) естрогени; г) 

глюкокортикоїди; д) адреналін. 

17. До чоловічих статевих гормонів 

належать:  

а) естрогени; б) андрогени; в) прогестини. 

18. Основною структурною одиницею 

нирки є:  

а) нейрон; б) міофібрила; в) нефрон; г) рухова 

одиниця. 

19. До органів, що виводять сечу 

належать:  

а) сечоводи; б) нирки; в) сечівник; г) сечовий 

міхур. 
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20. Який із органів потребує кисню 

більше ніж інші органи: а) нирки; б) серце; в) 

мозок. 

Велику роль у засвоєнні медичної лексики також 

мають тексти з цієї тематики. Теми «Імунна система», 

«Клітина», «Тканина» тощо повинні бути адаптованими, 

бажано з малюнками до поданого контексту. Кожен 

іноземний студент має вміти називати органи системи 

травлення, дихання та ін. 

Ще одним помічником іноземних студентів є 

Інтернет, оскільки надзвичайно велика кількість 

ілюстрацій та додаткового навчального матеріалу 

зберігається там. Існує безліч сайтів та інших джерел, у 

яких студенти можуть знайти потрібну інформацію.  

Таким чином, запровадження на заняттях 

нетрадиційних форм роботи під час вивчення медичної 

лексики сприяють у іноземних студентів швидкому 

запам’ятовуванню нових лексем і формуванню 

відповідних комунікативно-мовленнєвих вмінь. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ  

У СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ЧЕРЕЗ ТЕОРІЮ 

ПОТРЕБ 
 

Кількість іноземних студентів, які навчаються в 

українських ВНЗ, починаючи з 1991 року, стабільно 

збільшується, хоча у 2014-2015рр. цей показник дещо 

знизився у зв’язку із подіями у Криму та військовими 

діями на Сході України. Збільшення кількості студентів-

іноземців обумовлено багатьма причинами, зокрема:  

1) складною економічною ситуацією, з якою 

стикнулися навчальні заклади на тлі міжнародних 

фінансових криз та негативних загальнонаціональних 

економічних тенденцій; 

2) зменшенням державного замовлення, а після 

прийняття у 2014році Закону України «Про вищу освіту» – 

взагалі введенням нового принципу розподілу бюджетних 

місць; 

3) жорсткою конкуренцією між ВНЗ на ринку 

освітніх послуг і боротьбою за українського абітурієнта; 

4) необхідністю збереження і відтворення 

освітнього і наукового потенціалу навчального закладу – 

забезпечення попиту на освітні послуги (наявність 

достатньої кількості годин навчального навантаження 

допомагає утримати НПС навчальних закладів від пошуку 

роботи в інших галузях, та виїзду за кордон). 
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Рішення щодо залучення на навчання іноземних 

студентів стало одним із елементів стратегії 

диверсифікації, яке дозволило українським університетам 

у певній мірі убезпечити себе від ризиків, які виникли 

після 1991 року у зв’язку із переходом на нові ринкові 

економічні відносини, нестачі коштів і необхідності 

пошуку джерел фінансування освітньої  та наукової 

діяльності; починаючи з 2011 року, внаслідок 

демографічної ситуації, що негативно позначилась на 

кількості вступників до ВНЗ, а також необхідності 

зміцнення позицій України на міжнародному ринку 

освітніх послуг. 

За даними Українського державного центру 

міжнародної освіти МОН [1] на 01.01.2016 року кількість 

студентів - іноземців у 185 ВНЗ України склала 63906 осіб. 

У порівнянні з 2011 роком їх було – 53664 особи. Зазвичай 

в освітній діяльності навчальні заклади приділяють багато 

зусиль для розвитку саме цього напрямку, оскільки це 

дозволяє організувати навчальний процес як на денній, 

заочній так і на дистанційній формі навчання. Мотиви 

освітян зрозумілі і пов’язані, в основному, з економічними 

причинами. А в чому ж інтерес іноземців до нашої системи 

освіти і українських дипломів? 

Відповідаючи на це питання, можна сформулювати 

низку мотиваційних чинників, на яких ґрунтується 

бажання іноземців їхати на навчання до нашої країни. 

Вони мають різну природу, але прийняття суб’єктом 

остаточного рішення щодо навчання відбувається під 

впливом декількох мотивів, які у багатьох випадках 

неможливо розділити. У загальному вигляді модель 

мотивації через потребу представлена (рис.1.) [2]:  
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Рис. 1 Схема мотиваційного процесу 

Усвідомлення потреб людиною викликає і формує 

інтерес, який з урахуванням ціннісних орієнтацій 

особистості трансформується у мотив – усвідомлене 

спонукання до дій, зміни поведінки людини з метою 

задоволення потреби. Результатом  може бути повне 

задоволення, часткове задоволення чи незадоволення 

потреб індивіда, що може спонукати людину до дії і до 

пошуку нових способів задоволення потреби. 

На наш погляд, мотиваційні причини отримання 

освіти за кордоном, зокрема, в Україні,  доцільно 

розглядати через теорії потреб, які поширені у науковій 

літературі з менеджменту, соціології, психології і 

представлені у роботах А.Маслоу,  К.Альдерфера, 

Ф.Герцберга, Є.Ільїна та інших. 

На наш погляд, як у вітчизняних, так і у іноземних 

студентів, отримання освіти належить до базових потреб 

(потреби захищеності і безпеки), оскільки професія надає 

формальну можливість влаштуватися на роботу з вищою 

заробітною платою і у майбутньому забезпечити себе і 

власну сім’ю, сформувати певний достаток і задовольняти 

інші потреби – від первинних до потреб вищого порядку. 
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Крім того, ця причина може спонукати інших членів 

родини погодитися на відрядження одного із братів на 

навчання, результатом чого буде отримання більш 

високого статусу і фактично очікування у майбутньому 

підтримки від такого родича. 

За теорією потреб самореалізація, бажання бути 

визнаним і мати  повагу серед оточуючих, отримання 

статусу і можливість увійти до кола людей певної 

престижної професії, можливості впливати на інших є 

потребами більш високого порядку, але  в певній мірі 

усвідомлення отримання таких переваг у майбутньому теж 

спонукає людей до конкретних дій вже сьогодні. 

Важливим мотиваційним чинником виїзду 

іноземних громадян на навчання в Україну є втеча від 

війни, яка відбувається на їх батьківщині (Палестина, 

Сирія, Ірак, Афганістан) – це в чистому вигляді 

задоволення потреби у безпеці.  Внаслідок реалізації 

такого мотиву можуть виникати супутні мотиви, 

наприклад, створення сім’ї і асиміляція на новій території.  

Також важливими чинниками вибору українських 

ВНЗ є вартість підготовки фахівця, яка може бути нижчою 

ніж на батьківщині або у Європі чи в Америці, і якість 

підготовки, яка десь асоціюється з достатньо високим 

рівнем знань, який забезпечували навчальні заклади СРСР. 

Досліджуючи групи вітчизняних студентів, 

А.М.Печников та Г.А.Мухіна [3], М.В.Вовчик-Блакитная 

[4] виділили ряд провідних навчальних мотивів, які можна 

екстраполювати і на іноземних громадян та згрупувати 

таким чином: 

1) особистого престижу або загально 

соціальний; 

2) пізнавальний; 

3) професійний; 
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4) утилітарно-прагматичний (отримання 

диплома про вищу освіту). 

Яскравим прикладом впливу престижності професії 

на вибір студента є медичний фах. За даними [1] багато 

років поспіль у іноземних студентів це найбільш 

затребуваний напрямок. Навчаючись, студент поступово 

наближається до омріяного підвищення статусу. У процесі 

навчання також може актуалізуватися пізнавальний мотив, 

коли безпосередньо виникає інтерес до певного предмету. 

На нашу думку, у багатьох іноземних студентів 

прагматичний мотив може актуалізуватися на початковому 

етапі, оскільки він характерний для  менш успішних 

студентів (не є таємницею, що певна частка студентів-

іноземців у своїй країні не змогли би скласти вступні 

іспити або ж їм потрібно було би приділити набагато 

більше зусиль для вступу, ніж у нас). У свою чергу, на 

успішність навчання у більшій мірі впливають 

«професійний» і «пізнавальний» мотиви. 

У успішних студентів перші три види мотивів 

проявляються більш яскраво, ніж у студентів із середньою 

та низькою успішністю. 

Зазначимо що, показники успішності навчання 

студентів досить різні бо обумовлені чинниками, які мають 

як особистісну (формується всередині особистості і 

пов’язана з її здібностями, характером, системою 

цінностей, світосприйняттям, базою наявних знань і т. ін.),  

так і організаційну основу − викликану зовнішніми 

чинниками (методика викладання, особистість викладача, 

конкурентна ситуація у групі). 

Характеристики особистості відрізняються 

базовими здібностями, що вона отримала від народження, 

виховання, умов, у яких зростала і формувалася, освіти і т. 

ін. У зв’язку з цим готовність і спроможність сприйняття 

нової інформації в рамках навчального процесу буде 
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різною. В залежності від того, які цілі ставить перед собою 

студент, буде його бажання опановувати нову мову, 

навчальний матеріал дисциплін навчального плану іт. ін.  

Опанування мови ускладнюється новим 

соціокультурним середовищем, яке охоплює і незвичні 

традиції, і релігійні погляди, систему харчування, 

відносини між членами суспільства тощо, і відмінні від 

звичних кліматичні умови.  

Зазвичай адаптаційний процес проходить більш 

м’яко, якщо студент навчається на підготовчому 

відділенні. У цьому випадку отримання мовних 

компетентностей поєднується із ознайомленням і 

звиканням до нових умов через організаційні заходи 

(бесіди, екскурсії, спостереження, спілкування із 

працівниками відповідних деканатів, центрів, 

департаментів) і навчальний матеріал, де теми навчальних 

занять і мовні конструкції наближені до ситуацій із 

реального життя студента. Це дозволяє активізувати його 

емоційну складову і залучити різні форми 

запам’ятовування матеріалу. Також позитивною 

складовою для підвищення мотивації студентів-іноземців 

до навчання є можливість більш якісної роботи з 

викладачем, що реалізується у невеликих (4-8 слухачів 

підготовчого відділення) групах. У такому підході ми 

бачимо реалізацію на практиці принципу індивідуально 

орієнованого навчання. Крім того, робота у таких групах, 

дозволяє викладачеві приділити увагу усім студентам, що 

підвищує результативність навчання і опанування 

мовленнєвих і комунікаційних навичок. Психологічний 

момент задоволення від успіху у вивченні матеріалу, 

розширення кола суб’єктів комунікаційного процесу, 

можливість спілкуватися: говорити самому, отримувати 

інформацію, розуміти інших, складати спочатку прості, а 

потім – складніші мовні конструкції, має позитивний 
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мотиваційний ефект і спонукає студента до подальшої 

роботи, бо він відчуває полегшення у соціальному житті. З 

огляду на теорію потреб, ми можемо віднести знання мови 

країни, у якій Ви перебуваєте, з одного боку, до потреб 

безпеки і захищеності, а з іншого, до групи потреб 

належності та причетності. 

Таким чином, дія усього комплексу мотиваційних 

чинників спричиняє позитивний ефект у навчанні 

студента-іноземця, а вибір професії і бажання навчатися 

спонукають його більш вимогливо ставитися як до самого 

себе, так і до якості отримуваних ним освітніх послуг, що 

забезпечує позитивні передумови наполегливості в 

отриманні знань. 
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Україна, м. Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У 

ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
 

У статті розглянуто необхідність впровадження в 

навчальний процес інноваційних технологій, доцільність 

використання мультимедійного комплексу на кафедрі 

українознавства Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького; проаналізовані 

деякі види новітніх методів навчання. Інтеграція України у 

європейський освітній простір потребує  впровадження  у 

навчальний процес інноваційних методів і підходів до 

вивчення різних дисциплін. Перед викладачем 

української мови як іноземної у ВНЗ постає питання 

пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу 

студентів до вивчення мови, вироблення мотивації до 

навчальної діяльності, створення нових перспектив для 

отримання й закріплення професійних умінь і навичок. 

Однією із можливостей вирішення цієї проблеми є 

використання інноваційних технологій у навчанні. Отже, 

тема нашого дослідження є актуальною.  

Мета - дослідити особливості використання інноваційних 

технологій у викладанні української мови студентам-

іноземцям медичних вузів, поєднання їх з традиційними  

формами та методами викладання дисципліни.   Інновація - 

внесення в навчальний процес нового (факти, методи, 

прийоми), що покращує діючу систему освіти. Інноваційні 

технології містять такі підходи до викладання іноземних 

мов, як:  - інтерактивні методи викладання; 
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- використання технічних засобів навчання (комп’ютерних 

та мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, 

зберігання і використання навчальних матеріалів. 

Проблему використання інноваційних методів 

розглядали такі вчені як О. Арламов, М. Бургін, 

В. Журавльов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова та інші. 

Значну кількість публікацій такі науковці, як Я.Гладир, 

І.Жовтоніжко, Т.Єфімова, А.Кулик, Т.Лагута, 

О.Тростинська, Г.Тохтар, Б.Сокіл, присвятили аналізу 

вивчення української мови як іноземної. 

Якісна мовна підготовка іноземних студентів 

неможлива без використання сучасних інноваційних 

освітніх технологій, до яких належать: інформаційні та 

комунікативні технології, проектна робота, навчальні 

комп’ютерні й мультимедійні програми, дистанційні 

технології,  програмне середовище Microsoft Power Point,  

ресурси всесвітньої мережі Інтернет. Ці технології 

допомагають реалізувати особистісно орієнтований підхід 

у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та 

диференціацію навчання з урахуванням здібностей і  рівня 

знань студентів. Новітні методи навчання української 

мови, які базуються на інноваційному підході, спрямовані 

на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття 

її можливостей і творчого потенціалу.       Важливим 

засобом інноваційного навчання є використання 

мультимедійного комплексу (МК) у складі інтерактивної 

дошки, персонального комп’ютера й мультимедійного 

проектора. Такий комплекс поєднує всі переваги 

сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес 

навчання на якісно новий рівень. 

Використання МК на заняттях з української мови як 

іноземної дозволяє активно залучати студентів у 

навчальний процес, збільшує мотивацію 

навчання,  стимулює творчу активність й 
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сприяє розвитку особистості студента, розширює 

можливості подання навчальної інформації, воно є 

найбільш ефективним і економним за часом,  допомагає 

студентам підготуватися до написання тестів, контрольних 

робіт, складання іспитів. МК є потужним 

інструментом, який може бути пристосований для 

використання у вивченні іноземної мови з широким 

діапазоном тем. 

Встановлення системи мультимедіа у ЛНМУ імені 

Данила Галицького на кафедрі українознавства дає змогу 

об’єднати можливості комп’ютера і знання викладача для 

створення електронних підручників із мобільним доступом 

до інформації. Викладачі мають реальні можливості 

частково відмовитися від  традиційного виду роботи в 

аудиторії та значно активізувати пізнавальну діяльність 

студентів. Університет має не тільки широкий доступ до 

зовнішніх інформаційних ресурсів завдяки Інтернету, а й 

власні бази даних та набір необхідних технологій роботи з 

ними. Широке використання засобів новітніх 

інформаційних технологій, розміщених на різних серверах 

у мережі Інтернет, істотно поглиблює зміст матеріалу, що 

вивчається в університеті, а застосування нетрадиційних 

методик навчання здійснює помітний вплив наформування 

практичних умінь і навичок студентів. 

При викладанні української мови іноземним 

студентам-медикам використовуємо такі форми 

інтерактивних методів: «Абетка», «Заверши фразу»,   

«Вилучи зайве», «Обмін думками», «Інтерв’ю», «Роз'єднай 

слова», «Дешифрувальник», «Гронування», «Алітерація 

імені», «Асоціації» тощо.  Застосування інтерактивних 

методів у навчальному процесі спонукає викладача до 

постійної творчості, вдосконалення, зміни, професійного 

зростання, розвитку. Не менш важливим  методологічним 

видом роботи зі студентами є впровадження в навчальний 
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процес рольових ігор, яке дає змогу зробити заняття більш  

цікавим і насиченим.  Ігри розвивають пізнавальний 

інтерес, активізують розумову діяльність. Гра розвиває 

спостережливість, вчить робити висновки, зіставляти 

окремі факти. Під час гри студенти краще засвоюють 

матеріал, вчаться застосовувати набуті знання у нових 

ситуаціях. Рольова гра вимагає від студентів прийняття 

конкретних рішень у проблемній ситуації в межах ролі. 

За традицією рольові ігри поділяють на мікроетюди 

(беруть участь до 4 студентів) та макроетюди (від 5 

студентів). Рольові ігри складаються з певної кількості 

завдань, в якій основна мета – прийти до згоди або знайти 

взаємодію з партнером. У рольових іграх обов`язково 

формуються соціально-рольові відносини учасників. Від 

студентів вимагається не тільки вирішити поставлене 

завдання, але й правильно програти свою соціальну роль 

[1:7]. Прикладами ситуативно-рольових ігор, які 

використовуємо у навчанні,  можуть бути: «Випадкове 

знайомство», «Розмова у вагоні», «Виклик таксі», «Ми 

заблукали», «У банку», «На пошті», «У супермаркеті», «На 

дискотеці», «Музеї нашого міста», «Ходімо у кіно» , «На 

площі Ринок» та інші. Оволодівши програмою створення 

презентацій Power Point, викладач сам стає режисером 

свого заняття. Проста у використанні, ця програма 

дозволяє педагогові створити анімаційний опорний 

конспект уроку, включити відео- і аудіофрагмент, 

зобразити в динаміці якесь явище, подію, що допоможе 

студентові-іноземцю легко засвоїти новий лексичний чи 

граматичний матеріал. Особливо використовуємо 

презентації під час вивчення нової лексики з тем 

«Навчання», «Продукти», «Вулиця», «Місто», 

«Транспорт», «Магазин», «Наш університет», 

«Відпочинок» та інші.  Використання мультимедійних 

засобів у викладанні української мови як іноземної 
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дозволяє за відсутності природного мовного середовища 

створити умови, максимально наближені до реального  

спілкування.  Впровадження в навчальний процес  

інноваційних технологій сприяє підготовці  

висококваліфікованих фахівців з глибокими знаннями 

іноземної мови.  

Отже, вивчення та застосування  інноваційних 

методологічних підходів у вищих навчальних закладах 

надають можливість викладачам української мови як 

іноземної впроваджувати та удосконалювати нові методи 

роботи, підвищувати ефективність навчального процесу та 

рівень знань студентів. Впровадження інноваційних 

методів  покращує якість презентації навчального 

матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, 

збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до 

вивчення української мови, створює умови для більш 

тісної співпраці між викладачами і студентами.   
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В. В. Овдіюк,  
Україна, м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 

 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ  
 

 Формування комунікативної компетенції, як відомо, 

є головною і актуальною метою навчання будь-якої 

іноземної мови. Термін «комунікативна компетенція» є 

базовим поняттям сучасної методики викладання 

української мови як іноземної. Дати йому чітке визначення 

досить складно, адже, починаючи з другої половини ХХ 

ст., проблема перебуває у фокусі постійної уваги багатьох 

дослідників (С. Тер-Мінасової, Є. Пассова, І. Зимньої, 

А. Андрієнко, Е. Азімова, Ю. Федоренко та ін.). 

Залишається відкритою дискусія про сутність, зміст і 

структуру комунікативної компетенції як багатоаспектного 

явища. Загалом, у сучасній лінгвістиці є значна кількість 

моделей комунікативної компетенції, і така 

багатовекторність не сприяє цілісному розумінню поняття.  

Дослідивши та узагальнивши різні погляди, ми 

пропонуємо розглядати комунікативну компетенцію як 

«здатність людини розуміти та відтворювати іноземну 

мову не тільки на рівні фонологічних, лексико-

граматичних, країнознавчих знань і мовленнєвих умінь, а й 

відповідно до різноманітних цілей та специфіки ситуації 

спілкування» [3, с. 129].  

Які ж умови необхідні для формування згаданої 

компетенції студентів-іноземців? Будь-яка пізнавальна 

діяльність поєднує операційні (знання, вміння, навички) та 

мотиваційні (інтерес, ставлення, мотив) компоненти. Саме 
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останні є визначальними для студентів у процесі пізнання і 

засвоєння, їхнього ставлення до навчальної діяльності, її 

змісту, способів виконання і результатів. Мотивація, а не 

зовнішнє стимулювання, – головна умова формування 

іншомовної комунікативної компетенції. Завдання 

викладача полягає в тому, щоб підібрати найбільш дієві 

методи і способи підвищення мотивації та інтересу 

студентів до вивчення іноземної мови. Велика увага 

приділяється створенню сприятливої комунікативної 

атмосфери і соціально-психологічного клімату. 

Сучасний етап навчання української мови як 

іноземної характеризується досить активним 

впровадженням інноваційних методів, зокрема, 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ). До них належать розробки  медіауроків,  

медіапроектів, мультимедійних засобів навчання 

(електронних словників, підручників, інтерактивних 

плакатів). І хоча наразі викладачі віддають перевагу 

мультимедійним технологіям, поступово їх витісняє 

найновіша ІКТ – Інтернет. Сучасний викладач повинен 

вміти вибирати і адаптувати ресурси Інтернету, 

застосовувати їх для створення тренувальних чи творчих 

завдань, використовувати електронні засоби для 

організації міжкультурної комунікації, створювати власні 

навчальні матеріали на основі програмних засобів 

Інтернету. У цьому контексті слід звернути особливу увагу 

на важливість використання мережевих соціальних 

сервісів у практиці викладання мови іноземним студентам, 

оскільки соціальні мережі є чудовою сферою спілкування і 

засобом успішної адаптації в іншомовному середовищі, 

значно пришвидшують набуття комунікативної 

компетенції. За останніми дослідженнями, у соціальних 

мережах зареєстровано  81 % користувачів Інтернету. 
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Мета нашої розвідки – проаналізувати дидактичні 

можливості соціальних мереж у процесі навчання 

української мови як іноземної та розкрити їхній потенціал 

як засобу формування комунікативної компетенції 

української мови іноземних студентів.  

Залучення соціальних мереж у навчальних процес 

дає змогу підвищити рівень мовленнєвої і соціокультурної 

компетенції, бо поза віртуальним світом на заваді 

активному спілкуванню іноземців стає недостатнє 

володіння мовою. Спілкуючись у мережі, студенти легко 

переборюють мовний бар’єр і невпевненість. Особливе 

значення це має на початковому етапі навчання мови. 

 Комунікація в соцмережі – це особлива сфера 

функціонування мови, дослідження якої лише 

розпочинається, проте певні висновки можна зробити вже 

тепер. Насамперед у мережі відбувається трансформація 

усного мовлення у специфічне письмове, яке 

характеризується лаконічністю повідомлень, 

використанням розмовних форм, ігноруванням правил 

орфографії та пунктуації, актуальністю повідомлень, 

відсутністю шаблонів, діалогічністю текстів. Завдяки 

доступності і масовості використання соцмереж 

досягається майже безперервна присутність студентів у 

мовному середовищі: спілкування виходить за межі 

аудиторії, допомагає обмінюватися навчальною і 

особистою інформацією, вимагає постійного перебування 

онлайн. Необхідність швидко реагувати на репліку 

співрозмовника, діалогічність мовлення змушують 

студентів звертатися до онлайн-перекладачів, а це, в свою 

чергу, значно прискорює процес засвоєння нової лексики; 

удосконалюються навички друку на кириличній клавіатурі, 

що є вкрай важливим для подальшої навчальної і наукової 

діяльності. 
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 Сучасний стан розвитку Інтернету характеризується 

швидким зростанням кількості соціальних мереж. Залежно 

від контенту вони поділяються на кілька видів, серед яких 

ми можемо виділити найбільш популярні, які доцільно 

застосовувати у процесі викладання УМІ. 

Facebook – одна з найпопулярніших соціальних 

мереж, що охоплює понад 1,7 мільярда активних 

користувачів. Заснована у 2004 році. Містить багато 

додаткових програм, які можна ефективно 

використовувати з навчальною метою. Спілкування 

можливе понад 70 мовами світу. 

Twitter – соціальна мережа мікроблогів, що дає 

змогу користувачам надсилати короткі текстові 

повідомлення (до 140 символів), використовуючи SMS, 

служби миттєвих повідомлень і програми-клієнти. 

Google+ – багатомовна соціальна мережа та 

ідентифікаційна служба, заснована у 2011 році. Налічує 

понад 500 млн. користувачів.  

Skype – комунікаційна система, відома завдяки 

широкому спектру особливостей, зокрема, безкоштовній 

голосовій та відеоконференції.  

Viber, WhatsApp – популярні сервіси миттєвих 

повідомлень, що дозволяють пересилати текстові дописи 

понад 20-ма мовами, зображення, відео- та аудіофайли.  

 Більшість студентів, які приїжджають на навчання в 

Україну, вже мають зареєстрований профіль в одній із 

перерахованих соцмереж (найчастіше у Facebook) і 

володіють шаблоном спілкування в них, тому перенесення 

цих навичок у віртуальне україномовне середовище –

комунікативна адаптація – відбувається швидше, ніж у 

реальному житті.   Пропонуємо кілька оптимальних 

варіантів формування навчального контенту з 

використанням Facebook.  
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Першим кроком є створення тематичної спільноти 

(групи, сторінки ), до якої ввійдуть студенти та викладач. 

Це дозволить публікувати матеріали, необхідні для роботи 

зі студентами, відкрито коментувати і обговорювати їх у 

спільноті, швидко створювати покликання  на інші 

ресурси. 

 Навчальні завдання (міні-проекти). Відповідно до 

тематики заняття викладач підбирає і публікує матеріал, 

формулює завдання, дає покликання на допоміжні сайти. 

Звертаємо увагу, що завдання повинні бути невеликими, 

передбачати варіативність у виконанні і спонукати до 

дискусії. Виконуючи їх, студенти відповідають на 

коментарі, використовуючи запропоновані мовленнєві 

моделі.  
 

Тема Мовний 

зміст  

Мовленнєві 

моделі 

Приклади 

завдання 

Погода 

 

Місцевий 

відмінок,  

родовий 

відмінок, 

знахідний 

відмінок, 

давальний 

відмінок, 

безособові 

речення. 

 

Де – скільки 

градусів, де – 

як (сонячно, 

спекотно, 

похмуро, 

тощо); 

дощить;  

я люблю …, 

мені 

подобається 

…  

Напишіть, яка 

погода в Україні, 

у вашій рідній 

країні, яка погода 

вам подобається. 

У якій країні, на 

вашу думку, 

найкраща погода. 

Перейдіть за 

покликанням на 

сайт sinoptik.ua, 

знайдіть 

необхідну 

інфомацію. 

Прокоментуйте.  
 

Створення спільного контенту, присвяченого, 

наприклад, тижню національної кухні (національним 
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святам тощо). Студенти та викладач дають покликання на 

фото національних страв та рецепти приготування, 

коментують їх. За результатами обговорення в соцмережі 

створюють презентацію на задану тему і представляють її 

в аудиторії.  

Вільне спілкування студентів та викладача в 

позааудиторний час. Можливі теми спілкування: 

улюблена музика і фільми (розміщення покликань на 

Youtube), улюблені книги, подорожі тощо.  

Розміщення навчальної інформації, корисних 

покликань на освітні ресурси Інтернету; термінові 

оголошення. 

Таким чином, використання соціальних мереж у 

процесі навчання УМІ, особливо на початковому етапі, є 

надзвичайно ефективним, сприяє швидкому формуванню 

комунікативної компетенції іноземних студентів, 

соціокультурній адаптації в Україні та розвитку мотивації 

до навчання.  
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ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ПРАКТИЧНІ 

ПОРАДИ 
 

Сучасні економічні, суспільно-громадські, 

культурні й освітні тенденції розвитку європейських 

держав зумовлюють процеси зближення і взаємодії певних 

народів, зокрема це стосується й українсько-польських та 

польсько-українських стосунків. Сьогодні виникла потреба 

задовольнити політичні, економічні та навчально-

академічні аспекти співпраці країн Європи з метою 

зміцнення її інтелектуального, культурного, соціального й 

науково-технологічного потенціалу, розбудувати єдиний 

соціальний і культурний простір, єдину зону європейської 

вищої освіти для актуалізації мобільності громадян 

Євросоюзу з можливістю їхнього працевлаштування в 

межах європейського простору.  

Гарна освіта повинна бути забезпечена добротною 

методичною літературою, насамперед підручниками, що 

відповідають сучасному рівню методики й дидактики 

вищої школи. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної 

освіти, що були розроблені Асоціацією Мовних Експертів 



239 

 

ALTE (The Association of Language Testers in Europe), 

згідно з якими існує шість рівнів володіння мовою: 

інтродуктивний (Breakthrough або А1), середній 

(Waystage або А2), рубіжний (Threshold або В1), 

просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective 

Operational Proficiency або С1) і компетентний (Mastery 

або С2) охоплюють проміжок від базового до практично 

бездоганного рівня володіння мовою. На них зорієнтовані 

сучасні навчальні посібники. Відповідно до зазначених 

рекомендацій кафедрою україністики Університету імені 

Адама Міцкевича в Познані були видані підручники для 

студентів І і ІІ курсів, які починають вивчати українську 

мову і навчаються на відділенні української філології в 

польських вищих навчальних закладах відповідно до 

чинних Навчальних програм.  

Під час підготовки підручників укладачі 

враховували, по-перше, факт спорідненості української й 

польської мов: акцентовано увагу на тих мовних явищах, 

що викликають певні труднощі в польських студентів, 

наприклад, це, власне, знайомство й оволодіння 

українською графікою, що базується на кирилиці; 

фонетичні особливості — вимова [л] і [л′]; [г] і [х]; система 

українського наголошування, що цілком відрізняється від 

польської, звертається увага на дублетні, паралельні 

наголоси; лексичний інтерферентний матеріал української 

і польської мов, зокрема міжмовні омоніми, пароніми 

тощо. Згідно з вимогами до початкового (А1 – А1+) та 

середнього (Breakthrough або А2–В1), що наближається до 

базового, рівнів володіння українською мовою в 

підручниках репрезентовано мовний, мовленнєвий і 

комунікативний матеріал.  
Відповідно до граматичного наповнення 

репрезентованих комунікативних тем, що пов’язані з 

різними сферами людського життя («Знайомство», «Сім’я. 
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Рідня», «Зовнішність людини», «Характер. Вдача. 

Поведінка людини», «Одяг», «Харчування», «Магазин. 

Базар», «Дім. Квартира», «Пошта. Засоби зв’язку», 

«Освіта», «Відпочинок. Хобі» — І курс; («Послуги», 

«Здоров’я», «Географія. Природне середовище», «Клімат. 

Охорона довкілля», «Держава», «Народна творчість», 

«Туризм», «Релігія» — ІІ курс), розроблено систему вправ 

для засвоєння елементів української граматики, орфоепії, 

орфографії, інтонації, лексики і фразеології, подано 

необхідний теоретичний матеріал [1, с. 5-9; 2, с. 7-11].  

Фонетичний блок вправ і завдань зорієнтований на 

практичне оволодіння нормами української вимови, а тому 

робочим матеріалом часто служать фольклорні тексти, 

зокрема прислів’я й приказки, скоромовки, загадки з 

відповідною фонетичною репрезентацією або евристичним 

завданням, напр.: 

Впра́ва 4. Прочита́йте вго́лос скоромо́вки, 

сте́жачи за пра́вильною вимо́вою при́голосних [д̑з], [д̑ж], 

[л].  

Дзвени́ть дзвона́р, / Дзижчи́ть кома́р, / Гуду́ть 

джмелі́ / Вели́кі, малі́. [д ̑зве
и
ни́ т′ д ̑звона́ р / 

д ̑зи
е
жчи́ т′ кома́ р /  гуду́ т ′ д ͡жме

и
л′і ́  /  ве

и
ли́ к’і /  

мал′і ́  / /]  

На́ша перепели́чка мала́ й невели́чка / Під 

полу́кіпком / Розпідпадьо́мкалась. [на́ша 

пе
и
ре

и
пе

и
ли́ чка / мала́ ̮́й ̮́не

и
ве

и
ли́ чка /  

п’ід ̮́пo
у
лу́ к’іпком / розп’ідпад ′о́ мкалас′//] .  

Впра́ва 5. Відгада́йте за́гадки. Ува́га: у слова́х-

відга́дках ная́вні африка́ти. Пра́вильно вимовля́йте їх. / 

Odgadnij zagadki. Uwaga: w słowach-rozwiązaniach zagadek 

występują afrykaty. Prawidłowo je wymawiaj.  

Ледь помі́тний він, мале́нький, / То квадра́тний, то 

кругле́нький. / Як його́ ти відірве́ш, / То штани́ не 

застібне́ш. Стої́ть собі лі́течком / На горо́ді ті́точка, / 
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Світлоко́са, білочу́ба, / А на ній зеле́на шу́ба.        (ґу́дзик, 

кукуру́дза) 

До тексту підручника для першого курсу увійшло 

38 скоромовок, 47 загадок, 58 прислів’їв і приказок, що 

створює потужне підґрунтя для вироблення не тільки 

мовленнєвої, але й культурологічної компетенції. 

Блок орфографічних і граматичних завдань поданий 

переважно в традиційному форматі, зокрема: Запишіт́ь 

слова́ з пре́фіксами пре-, при- у дві коло́нки; Перепиші́ть, 

вставля́ючи за́мість крапо́к і, е чи и, поясніт́ь 

орфогра́ми на мі́сці про́пусків; Утворіт́ь за допомо́гою 

префікса без- нові ́ слова́ з протиле́жним зна́ченням, 

запишіт́ь їх ра́зом з іме́нниками, із яки́ми вони́ 

вжива́ються. З утво́реними словосполу́ченнями 

складі́ть ре́чення. Зразо́к: Хма́рне не́бо — безхма́рне не́бо 

і т. п. Разом із цим, для студентів другого року навчання 

передбачені завдання аналітичного, пошукового або 

творчого характеру, порівн.:  

Завда́ння 1. Поясніт́ь, як ви розуміє́те таку́ 

ду́мку І. Вихова́нця:”Дієсло́во у ко́жному ре́ченні — 

немо́вби дириге́нт мало́го, але́ зді́бного орке́стру чи 

анса́мблю. Ці орке́стри або́ анса́мблі форму́є ті́льки 

дієсло́во”? 

Впра́ва 1. З наве́деного поети́чного 

те́ксту ви́пишіть дієслі́вні фо́рми, згрупува́вши 

їх за таки́ми ру́бриками, якщо́ ви́явите 

відпові́дні фо́рми: 1) інфініти́в: …; 2) особо́ві 

фо́рми тепе́рішнього ча́су ді́йсного спо́собу:…; 3) особо́ві 

фо́рми майбу́тнього ча́су ді́йсного спо́собу: …; 4) родові́ 

фо́рми мину́лого ча́су ді́йсного спо́собу: а) жіно́чого ро́ду 

однини́: …; б) чолові́чого ро́ду однини́: …; в) сере́днього 

ро́ду однини́: …; г) фо́рми множини́: …; 5) фо́рми 

умо́вного спо́собу:..; 6) фо́рми наказо́вого спо́собу: …; 

6) безособо́ві дієслова́: …; 7) дієприкме́тник: ..., 



242 

 

8) дієприслі́вник: … . З’ясу́йте зна́чення новотво́рів А́нни 

Яре́ми — а́вторки цього́ вірша (далі подано вірш для 

аналізу).  

Завда́ння 2. Напишіт́ь твір-мініатю́ру про вид 

мисте́цтва, який ви лю́бите, використо́вуючи 

дієприкме́тники та дієприкметнико́ві  зворо́ти. 

Деякі завдання спонукають студента працювати з 

іншими джерелами, зокрема зі словниками або 

концептуально спорідненими підручниками, напр.:  

Завда́ння 1. Ви́конайте впра́ви 1–8 на спро́щення 

при́голосних з підру́чника Орфогра́фія 2012, с. 62–64 [3].  

Завда́ння 2. Із фразеологі́чного словничка́ 

підру́чника Украї́нська фразеоло́гія
 

2011 ви́пишіть 10 

фразеологі́змів із прийме́нниками, ви́значте відмі́нок [4]. 

Причому в підручниках подано інформаційні блоки 

про корисну теоретичну літературу або лексикографічні 

джерела з короткою анотацією до неї з метою активізації 

науково-пошукової діяльності студента, напр.: 

А. П. Загні́тко, І. Г. Данилю́к, Г. В. Сита́р, 

І. А. Щу́кіна, Словни́к украї́нських прийме́нників. 

Суча́сна украї́нська мо́ва, Доне́цьк 2007.  

Цей словни́к мі́стить 17 005 украї́нських 

прийме́нників та ї́хніх еквівале́нтів. У ньо́му розмежо́вано 

вла́сне прийме́нники й одини́ці, що вжива́ються в зна́ченні 

або́ у фу́нкції прийме́нників, за анало́гією до вже ная́вних 

моде́лей та оказіона́льно. Джере́льною ба́зою словника́ 

ста́ли те́ксти всіх функціона́льних сти́лів суча́сної 

украї́нської літерату́рної мо́ви, а та́ко́ж діале́ктне 

мо́влення. 

У підручниках репрезентовано дидактичні завдання 

заохочувального характеру, що стимулюють навчальну 

діяльність та сприяють актуалізації уваги студентів. 

Порівн.: 
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Завда́ння 2. Розгада́йте кросво́рд.  
По вертика́лі: 1. Числі́вник, що за право́писом є 

ви́нятком з пра́вила 

спро́щення на письмі ́ в 

гру́пах при́голосних. 

3. Яки́м сло́вом (іме́нник 

жіно́чого ро́ду) назва́в 

Іва́н Франко́ жі́нку в 

однойме́нному ві́рші? 

„Неха́й вона́ по сте́жці 

життьові́й Іде́ з ним 

спі́льно, ду́має і вчи́ться, 

[…] всіх трудів́, втіх, 

наді́й“
1
. 4. Якщо́ троя́нди 

— це краси́ве, то 

виногра́д — […]. Вста́вте сло́во (прикме́тник сере́днього 

ро́ду) в крила́тий ви́слів
2
 

По горизонта́лі: 2. Прислі́вник, що є в при́казці Не 

хитру́й, не мудру́й, а … працю́й. 5. Іме́нник сере́днього 

ро́ду в при́казці Бли́сне … і в на́ше віко́нце. 6. Прикме́тник 

чолові́чого ро́ду, утво́рений від прикме́тника іншомо́вного 

похо́дження, що означа́є: той, хто вчи́ться у ви́щому 

навча́льному за́кладі. 

Слова́ для до́відки: со́нце, шістна́дцять, 

студе́нтський, ко́ри́сне, че́сно, уча́сниця. 

 

ЗАУВА́ЖТЕ! КОРИ́СНА ЛІТЕРАТУ́РА 

Кожна тема містить завдання і вправи на 

закріплення матеріалу, що вивчався раніше, зокрема під 

                                                 
1 У гру́дні 1884 р. на зібра́нні “Товари́ства ру́ських же́нщин” у м. Станісла́ві 

ви́ступив Іва́н Франко́. Він привіта́в уча́сниць ві́ршем “Же́нщина”, у яко́му 

ви́словив ра́дість, що жі́нка “по сте́жці жи́ттєвій іде́ з ним (чолові́ком — авт.) 

спі́льно, ду́має і вчи́ться — уча́сниця всіх труді́в, втіх, наді́й”. 
2 “Троя́нди й виногра́д — краси́ве і […]”. (М. Ри́льський). 

   1         

          3  

 2      4     

            

 5           

            

6            
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час засвоєння службових частин мови (Тема 8. «Релігія») 

пропонується блок вправ на закріплення правопису 

дієприслівників, частки не з різними частинами мови, 

пунктуації в реченнях, ускладнених звертаннями, що 

також має певний позитивний ефект у навчанні. 

Відповідно до проблематики кожної конкретної 

комунікативної теми автори посібника уклали самостійно 

чи підібрали з актуальних джерел відповідні діалоги й 

тексти, по можливості враховуючи різні функціональні 

стилі мовлення й налаштовуючи студентів на мінімальне 

розуміння стилістичного розмаїття української мови. 

Тексти передбачають низку питань і завдань, розрахованих 

на читання в аудиторії, аудіювання (підручник містить 

спеціальний компакт-диск) і самостійне читання вдома, 

додаткове читання ускладнених текстів для найбільш 

активних і компетентних студентів. Передбачені завдання 

й творчого характеру, розраховані на актуалізацію 

мовленнєвої і мисленнєвої діяльності тих, хто навчається, 

— тлумачення епіграфів, що підібрані для кожної теми; 

робота з картинками й малюнками; зацікавлення 

оригінальною інформацією й очікування мовленнєвої 

реакції на неї і под.  

Отже, сучасний підручник для іноземних студентів 

повинен бути інформаційно насиченим, методично 

різноманітним та експресивно зарядженим, що буде 

сприяти засвоєнню чужої мови на рівні, відповідному 

вимогам сьогодення.  
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O. М. Самусенко,  
Україна, м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 

 

ВИВЧЕННЯ МІФОПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ 

СВІТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА МАТЕРІАЛІ 

МУЛЬТФІЛЬМІВ 
 

Знайомство з міфопоетичною картиною світу 

українського етносу, вивчеЗнайомство з міфопоетичною 

картиною світу українського етносу, вивчення 

міфопоетичних значень як об’єктивації смислів 

фольклорних і художніх текстів, аналіз 
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етноміфопоетичного компонента у семантиці українського 

слова входять до кола питань, що розглядаються у курсі  

лінгвокраїнознавства української мови для студентів-

іноземців, які набувають фах філолога чи перекладача на 

теренах нашої держави. Міфопоетична мова як сакральна й 

особлива система, що акумулює багатовіковий досвід її 

носіїв, завжди викликає інтерес у студентів. Як показує 

досвід викладання в іноземній аудиторії, матеріал цієї теми 

спонукає не лише до осмислення міфопоетичної системи 

українського етносу, але й веде до порівняння з 

аналогічними смислами та образами іншої 

етноміфопоетичної картини світу, представником якої є 

студент чи група студентів.  

Про доцільність використання мультфільмів на 

уроках з вивчення іноземної мови вже йшлося в деяких 

дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних фахівців. 

Так, наприклад, аналізу мультфільмів як навчального 

матеріалу на заняттях з української мови в іноземній 

аудиторії присвячена праця І. Юзвяк. У дослідженні автор 

розглядає принципи та критерії відбору мультфільмів для 

студентів-іноземців, пропонує види вправ для формування 

різних компетенцій та розвитку навичок розмовного 

мовлення [Юзвяк 2012, с. 79-82].  

Звернення до мультфільмів на заняттях з 

української мови в іноземній аудиторії та з 

лінгвокраїнознавства української мови для студентів-

іноземців, зумовлено багатьма чинниками. Основні серед 

них:  1) формування і розвиток соціокультурної 

компетенції – мультфільми мають багатий 

лінгвокраїнознавчий та країнознавчий матеріал, часто є 

або стають прецедентними текстами; 2) розвиток умінь та 

навичок усіх видів мовленнєвої діяльності, особливо 

аудіювання та говоріння, оскільки мультфільми містять 

образи як вербального, так візуального ряду, зорову та 
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слухову інформацію; 3) мотивація студентів до активної 

діяльності, зміна акценту із пасивного сприйняття лекції на 

комунікацію – матеріал дає широкі можливості для 

засвоєння лексики з національно-культурною семантикою, 

опрацювання комунікативних тем та ситуацій, різних 

інтенцій та мовленнєвих стратегій; 4) геймування 

навчального процесу, отримання естетичного задоволення, 

налаштування  на позитив, релаксацію; 5) використання 

сучасних інтернет-технологій, цифрових та електронних 

засобів інформації; 6) намагання врахувати зміни у 

когнітивних процесах молодого покоління, що пов’язано з 

особливостями сприйняття інформації, перевагою 

візуального каналу перед вербальним [Самусенко 2016]. 

Усе це обумовлює і підтверджує актуальність 

пропонованої статті та матеріалу в цілому. 

У темі лінгвокраїнознавчого курсу 

«Етноміфопоетичний компонент у семантиці українського 

слова» висвітлюються особливості міфопоетичної картини 

світу українського етносу та описуються характерні риси 

давньоукраїнської міфології. Але основним завданням є 

формування навичок знаходження і розуміння 

етноміфопоетичних смислів у семантиці українського 

слова. Для досягнення цієї мети студентам пропонуємо 

цілу низку завдань пошукового характеру: 1) 

етимологічний аналіз лексеми бог, її похідних (багатство, 

збіжжя, небога, небіж, небіжчик, зубожіти) та давніх 

вигукових сполук (спасибі, бозна, помагайбі); 2) аналіз 

сталих виразів (боже поможи, боронь боже, дай боже);  

3) семантичне наповнення лексем із коренем -род- / -рід- 

(рідня, родина, родини, родовід, народження, урожай) та 

прислів’я і приказки з цими словами (Який рід, такий і 

плід; Козацькому роду немає переводу); 4) етимологічний 

аналіз та лінгвокраїнознавчий коментар до назв богів та 

демонологічних істот (Перун, Ярило, Велес, Коляда, 
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відьма, домовик, злидні, лихо); 5) пошуки імен 

міфологічних персонажів у сучасних географічних 

(Волоська вулиця у Києві, Перунова рінь на Дніпрі, річки 

Стрий, Дніпро, Дунай, Дністер) та інших власних назвах 

(наприклад, Волосожари, Перунів цвіт); 6) обговорення 

сталих висловів та порівнянь (ні в бога, ні в чорта не 

вірити; злидні годувати; боятися як чорт ладану; бути як 

відьма; коси як у русалки); 7) пошуки відображення 

ритуально-міфологічного коріння у сталих комунікативних 

формулах (щоб тебе Перун побив; цур тобі і пек; не при 

хаті кажучи; не проти ночі згадуючи); 8) знайомство з 

символічним та обрядовим значеннями певних лексем (піч, 

покуть, поріг, хустка, вінок, рушник); 9) порівняння 

символіки кольорів (біла сорочка, біле личко, білий світ; 

червоні крашанки, червона стрічка, червона калина; 

чорний шлях, чорні слова); 10) виявлення об’єктивація 

першоелементів буття та давніх уявлень українців про 

всесвіт в фольклорних текстах тощо.  

На жаль, такий багатий матеріал не покриває та 

невелика кількість годин, яка відведена на цю тему, тому 

студенти провадять самостійну пошукову роботу, що 

випливає у презентацію невеличких доповідей, роботу в 

парах та групах, реферативні роботи та дослідження з 

курсу. Вербальні тексти важливо підкріплювати 

візуальним матеріалом, зокрема малюнками та 

фотографіями, фрагментами з художніх та 

мультиплікаційних фільмів.  

Для лінгвокраїнознавчого курсу можуть бути 

цікавими мультфільми за мотивами українських народних 

казок (наприклад, «Котигорошко», «Котик і півник») та 

літературних творів українських письменників (наприклад, 

мультфільм «Енеїда» за однойменним твором 

І. Котляревського, «Тополя», «Садок вишневий коло хати» 

за творами Т. Шевченка, «Квітка папороті» за повістю 
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М. Гоголя «Вечір напередодні Івана Купала). На особливу 

увагу заслуговують мультиплікаційні фільми за мотивами 

легенд та міфологічних уявлень (наприклад, «Злидні», 

«Казка про Жадність», «Жив собі чорний кіт»), а також 

казково-пізнавальний анімаційний проект «Моя країна – 

Україна». Також в іншомовній аудиторії середнього рівня 

володіння українською мовою для опрацювання 

рекомендуємо мультиплікаційний фільм «Жив-був пес» 

[Самусенко 2016]. 

У контексті вивчення міфопоетичної картини світу 

українського етносу іноземними студентами вартим для 

розгляду може бути український анімаційний фільм 

Степана Коваля «Злидні». Цей твір був представлений на 

багатьох фестивалях і отримав безліч схвальних відгуків. 

Мультфільм був створений у 2005 році у рамках проекту 

циклу анімаційних фільмів, що ілюструватимуть народні 

казки, міфи та вірування українського народу. Мультфільм 

був знятий за мотивами гуцульської чарівної казки, 

розповідає про демонічні істоти, відомі у 

східнослов’янській міфології. Тривалість україномовного 

мультфільму 10 хвилин, є англійські субтитри, злидні 

розмовляють російською мовою. 

До початку перегляду мультфільму студентам 

рекомендуємо знайти інформацію про злидні в словниках 

та енциклопедіях. На занятті можна запропонувати такий 

уривок: “Злидні. Маленькі ненажерливі істоти, домові 

карлики. Найчастіше у вигляді маленьких дітей чи дідів. 

Вони ходять в лахмітті, завжди голодні. Там, де вони 

поселяються, люди живуть дуже бідно. Вигнати їх дуже 

важко, лише за допомогою хитрощів. Злидні – діти 

Недолі. Живуть у хаті в запічку або під піччю, там, де мав 

би жити домовик” [Войтович 2005, с.191], а також 

попросити після перегляду мультфільму доповнити цю 

статтю іншими деталями. 



250 

 

Варто зупинитися на питанні, з якими іншими 

істотами асоціюються злидні, наприклад, з Нещастям, 

Лихом, Недолею, Бідою. Цей ряд може бути розширено 

образами з інших міфологічних систем, які згадають 

студенти. Звертаючи увагу студентів на те, що за 

повір’ями злиднів можна позбутися лише завдяки розуму, 

хитрощам і життєлюбству, попросити студентів розказати 

про усі можливі варіанти, до яких звернувся головний 

герой фільму, щоб злидні пішли з його хати. Для 

закріплення матеріалу потрібно проаналізувати зі 

студентами сталі вислови (жити у злиднях;  злидні 

годувати «жити в нужді, бідності»), прислів’я та приказки 

(Просилися злидні на три дні, а й вигнати неможна; Гроші 

йдуть на гроші, хліб на хліб, а злидні на злидні) з цією 

лексемою. 

Візуальний ряд мультфільму допомагає висвітлити 

основний образ і занурює студентів у традиційний 

український колорит: українська природа, ландшафт 

Карпат, зовнішній вигляд гуцулів, одяг, взуття, прикраси, 

головні убори, традиційне житло, домашнє господарство, 

свійські тварини, знаряддя праці, народне мистецтво, 

інтер’єр хати, страви, напої, родина, стосунки з сусідами 

тощо. Ця картина збагачена звуковим рядом буденного 

сільського життя, гуцульськими піснями (журлива пісня 

Марічки та весільна у виконанні Петра) та мелодією 

сопілки.  

Вербальний матеріал складається зі слів автора 

(Жили-були у Карпатах Петро і Марічка…, Почало 

господарство розвалюватися), авторських характеристик 

героїв (Петро був на всі руки майстер) та ситуацій (З того 

часу злидні з’являються у тих, хто сусідам заздрить), а 

також реплік персонажів, серед яких цікавими для 

розгляду є вигуки (Господи, Йой, Матір Божа) та деякі 

фрази (Сходила б ти, Марічко, по гриби, вареників 
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хочеться з грибами; Сходили б ви, дітки, на рибалку, бо 

так пирогів хочеться з рибою).  

Варто зауважити, що матеріал мотивує до 

висловлювання і у свою чергу веде до розвитку навичок 

монологічного та діалогічного мовлення, оскільки 

студенти не лише з увагою слухають викладача й інших 

студентів, з цікавістю дивляться мультфільм, але й 

намагаються розповісти однокурсникам і викладачеві про 

особливості міфопоетичних уявлень, міфи та легенди, 

традиції та звичаї свого народу. 

Таким чином, матеріал мультфільму насамперед дає 

змогу в невимушеній атмосфері зацікавленості опрацювати 

лінгвокраїнознавчу тему, візуалізує міфологічні образи, 

допомагає розумінню етноміфопоетичних смислів, 

розвиває навички аудіювання і говоріння, зокрема 

монологічного мовлення через переказ, характеристику, 

коментування ситуацій чи героїв та діалогічного, що 

досягається шляхом розігрування історії, рольових ігор на 

основі мультфільму, виконання певних комунікативних 

завдань. Репрезентоване дослідження є одним із 

фрагментів відповідних навчально-методичних матеріалів, 

що створюються для студентів-іноземців. 
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ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 

КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ 

АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ 
 

Технології дистанційного навчання сприяють 

вирішенню багатьох завдань реформування національної 

системи освіти та її інтеграції у міжнародний науковий і 

освітній простір. 

Під дистанційним навчанням розуміють 

«індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок 

і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу 

у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій» [4]. 

Проблеми дистанційної освіти неодноразово 

висвітлювалися в спеціальній літературі, однак у 

дистанційному викладанні української мови як іноземної 

здійснено лише перші кроки як у теоретичному 

обґрунтуванні загальних засад такого навчання (О. 

Антонів, Л.І. Мацько, Т.М. Кудіна, О.А. Кучерук, Н.О. 

Лисенко, Ю.М. Мірошниченко та ін.), так і в практичному 

їх втіленні. Так, у Києво-Могилянській Академії створено 
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дистанційний курс для заочного навчання «Ukrainian as a 

Foreign Language» [http://dfc.ukma.edu.ua/coming-to-

naukma/ukrainian-language-courses]. У НТТУ «КПІ» під 

керівництвом проф. С. Сидоренка розроблено 

дистанційний курс для англомовних студентів «Golden 

Gates to Ukrainian», який містить 9 тем, що розбиті на 28 

уроків [http://ipo.kpi.ua/ua/courses/foreignlanguages/golden-

gates-to-ukrainian.html]. Викладачі Вінницького 

національного технічного університету завершили 

розробку дистанційного курсу «Українська мова для 

іноземних студентів. Наукова сфера спілкування» (автори 

курсу О.А. Цимбал, Л.Є. Азарова, Т.Ю. Іванець) 

[http://cde.vntu.edu.ua/]. У Національній фармацевтичній 

академії (м. Харків) розроблені три дистанційні курси для 

поступового вивчення української мови польськими 

студентами [3]. Багато навчальних закладів України 

практикують змішане навчання іноземців, коли 

поєднуються традиційні методи навчання (робота з 

підручником, виконання вправ, підготовка усних 

монологічних висловлювань, корекція індивідуального 

мовлення) з дистанційними (автоматизований контроль, 

чати, форуми тощо) [2, с. 221; 4, с. 96-98; 7, с. 62]. 

У Сумському державному університеті розвитку 

дистанційної форми освіти приділяється значна увага: 

розроблена й успішно використовується протягом 15 років 

власна платформа дистанційного навчання; затверджені 

«Вимоги до навчально-методичних матеріалів 

дистанційної форми навчання та критерії їх оцінювання»; 

на факультеті підвищення кваліфікації викладачів працює 

спеціальна програма з електронних засобів та 

дистанційних технологій навчання, яка допомагає 

опанувати технічні можливості введення навчальних 

об’єктів у систему; створено Центр заочної, дистанційної 

та вечірньої форм навчання, у структурі якого працюють 

http://ipo.kpi.ua/ua/courses/foreignlanguages/golden-gates-to-ukrainian.html
http://ipo.kpi.ua/ua/courses/foreignlanguages/golden-gates-to-ukrainian.html
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39 територіальних центрів дистанційних комунікацій, що 

розташовані в 12 областях України. Сьогодні за 

дистанційною формою відбувається підготовка студентів-

бакалаврів за 14-ма спеціальностями. Нові перспективи 

розвитку дистанційної освіти, реалізації програм 

академічної мобільності відкриває співпраця СумДУ з 

вищими навчальними закладами Шрі-Ланки, Туреччини та 

інших країн, що передбачає підготовку та впровадження у 

2017-2018 навчальному році англомовних дистанційних 

курсів для спеціальностей «Право», «Менеджмент», 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології». У 

рамках цього проекту розпочато й створення 

дистанційного курсу української мови для англомовних 

студентів («Ukrainian»). 

Оскільки робота над створенням дистанційного 

курсу української мови як іноземної для англомовних 

студентів, що здобуватимуть вищу освіту в СумДУ, тільки 

починається, потрібно окреслити основні принципи, що 

будуть втілюватися в цій розробці, визначитися з обсягом 

навчального матеріалу й специфікою його представлення, 

особливостями дистанційного вивчення окремих розділів, 

формами контролю тощо. 

Зміст, методи та особливості організації процесу 

дистанційного навчання визначаються як 

загальнодидактичними, так і специфічними для цього виду 

освітньої діяльності принципами. 

Загальнодидактичні принципи, що визначають 

вимоги до цілей і змісту навчання, – це науковість, 

системність, послідовність, відповідність державним 

освітнім стандартам, доступність, комплексність, 

цілісність. Стосовно викладання іноземної мови це ще й 

взаємозв’язок основних складників змісту мовної освіти – 

лінгвістичного, мовленнєвого, фахового та 
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соціокультурного, взаємопов’язаність формування навичок 

усіх видів мовленнєвої діяльності. 

Специфічні принципи організації процесу 

дистанційного навчання витікають з характерних рис 

дистанційної освіти, серед яких основними є: 

дистанціювання між викладачем та учнем, роз’єднання їх у 

часі і просторі; опосередкована взаємодія віддалених один 

від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі; використання нових 

інформаційних технологій, технологічність (вільний 

доступ студентів до світових інформаційних джерел); 

інтерактивність, можливість двостороннього обміну 

інформацією, що значно посилює мотивацію до навчання, 

поліпшує засвоєння матеріалу; асинхронність, можливість 

реалізовувати технологію навчання в різний час, тобто за 

зручним як для викладача, так і для студента розкладом і в 

зручному темпі; особистісно-орієнтований характер 

навчання, що враховує здібності учня, рівень його знань; 

паралельність (можливість здобувати знання одночасно з 

професійною діяльністю чи з навчанням за іншою 

спеціалізацією); інтернаціональність (можливість надавати 

освітні послуги громадянам інших країн чи навчатися за 

кордоном); економність (зниження витрат на підготовку 

фахівців) та ін. 

Серед специфічних принципів дистанційної освіти 

фахівці називають: 

1) принцип гуманізації навчання, що полягає у 

створенні максимально сприятливих умов для оволодіння 

відповідними вміннями і навичками. Дистанційне 

навчання в країнах, що розвиваються, відкриває широкі 

можливості для підвищення рівня грамотності населення, 

знищує бар’єри та обмеження в спілкуванні та 

міжкультурній комунікації; 
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2) принцип інтерактивності. Використання 

комп’ютерно-опосередкованого спілкування допомагає 

перейти від традиційного підходу до навчання, де вчитель 

перебуває в центрі уваги, до підходу, в якому вся увага 

зосереджена на студентові, а роль педагога зводиться до 

надання відповідного контенту (матеріалу для навчання), 

підтримці мотивації й інтересу учнів до навчання і 

розвитку взаємодії між змістом і студентом [6, с. 55-58]; 

3) принцип диференціації навчання з урахуванням 

інтересів і потреб кожного студента; 

4) принцип модульності, що полягає в розподілі 

навчального матеріалу на мінімальні за обсягом, але 

замкнені за змістом фрагменти. При цьому кожний модуль 

має бути пов’язаний за допомогою гіпертекстових 

посилань з іншими модулями, щоб студент міг 

повернутися до попередньо вивченого матеріалу в разі 

потреби або за рекомендаціями авторів електронного 

курсу; 

5) принцип адекватності технологій навчання 

моделі дистанційного навчання. Так, використовувана в 

СумДУ платформа дистанційного навчання передбачає 

чітко визначений перелік навчальних об’єктів, які 

формують дистанційний курс: теоретичні матеріали (у 

тому числі аудіолекції та відеолекції), тести, інтерактивне 

практичне завдання, лабораторне дослідження, практичне 

завдання, індивідуальне обов’язкове завдання, завдання 

для дискусій і обговорень, завдання для спільної роботи, 

відеодемонстрація, відеоінструкція, аудіоінструкція, 

мультимедійна демонстрація. Зрозуміло, що специфіка 

предметної галузі (викладання української мови як 

іноземної) значно звужує коло тих навчальних об’єктів, які 

можуть бути використані в дистанційному курсі 

«Ukrainian». Разом з тим такий вид контролю засвоєних 

знань, як тести, може бути досить різноманітним за 
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формою, оскільки платформа дистанційного навчання 

створює можливості для використання таких типів 

тестових завдань: 1) вибір однієї правильної відповіді; 2) 

вибір кількох правильних відповідей; 3) встановлення 

відповідності; 4) встановлення правильної послідовності 

(наприклад, встановлення правильного порядку слів у 

реченні); 5) заповнення пропусків (тестове завдання, в 

якому необхідно самостійно ввести в спеціальне поле 

відповідь); 

6) принцип ідентифікації, який «базується на 

необхідності контролювати самостійність навчання задля 

запобігання фальсифікації» [1, с. 51]; 

7) принцип гарантування безпеки інформації, що 

вимагає конфіденційності у збереженні, передачі та 

використанні особистої інформації, результатів навчальної 

діяльності тощо. 

Отже, специфічні принципи дистанційного 

навчання можна умовно розділити на три групи: 1) 

принципи, що враховують інтереси особистості як 

головного суб’єкта навчання; 2) принципи, що 

регламентують сам навчальний процес, визначають 

основні вимоги, які висуваються до змісту і методів 

дистанційного навчання; 3) принципи, що гарантують 

безпеку інформації та запобігання фальсифікаціям. 

Робота над дистанційним курсом «Ukrainian» 

пов’язана з цілою низкою методичних, організаційних, 

технічних проблем, які необхідно вирішити розробникам 

курсу. Окреслимо лише деякі з них. 

Українська мова як іноземна викладається в нашому 

університеті або як мова навчання (для студентів, що 

здобувають нею освіту), або як мова країни, де студенти 

перебувають під час навчання (для студентів, яким 

навчальні предмети викладаються англійською мовою). У 

другому випадку знання мови потрібне в першу чергу для 
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соціально-культурної адаптації в Україні, спілкування за 

межами аудиторії, задоволення побутових та інших 

потреб. Студенти, які навчатимуться за англомовними 

програмами дистанційно, будуть жити у себе вдома, і 

вивчення української мови для них – лише вимога 

навчальних планів. Отже, необхідно знайти мотивацію, яка 

б заохочувала студентів до вивчення української мови. З 

цією метою курс «Ukrainian», крім традиційної презентації, 

якою розпочинається кожний дистанційний курс, буде 

включати невеликий відеофільм – своєрідну візитівку 

України і міста Суми, Сумського державного університету. 

На початковому етапі навчання планується також 

ознайомлення студентів зі зразками українського 

літературного мовлення, представленого у вигляді 

аудофайлів, із записами популярних українських пісень 

тощо. 

Рівень знання студентами англійської мови, яка 

виступає як мова-посередник у навчанні, може бути 

недостатнім. Зокрема, студенти можуть не знати багатьох 

лінгвістичних термінів, які використовуються при 

поясненні теоретичного матеріалу. 

Студенти з Шрі-Ланки та інших країн, що 

вивчатимуть українську мову дистанційно, не мають 

клавіатури з українськими літерами. Тому під час 

презентації курсу необхідно пояснити їм, як користуватися 

віртуальною клавіатурою для введення українського 

тексту. Завдання, які виконуватимуть студенти, 

розраховані лише на сприйняття друкованих літер. 

Зворотній зв’язок, забезпечуваний технічними 

можливостями комп’ютера, теж передбачає тільки 

друкування відповідей, а не написання їх від руки. У 

зв’язку з цим ми відмовилися від традиційного навчання 

такому виду мовленнєвої діяльності, як письмо. Як відомо, 

розвиток дрібної моторики, пов’язаної з написанням слів 
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від руки, сприяє кращому їх запам’ятовуванню. Щоб 

компенсувати відсутність тренувальних вправ, пов’язаних 

з написанням слів, у дистанційному курсі передбачені 

завдання типу: 1) відтворити правильний вигляд вивчених 

слів (прата → парта, ашаф → шафа, бидунок → будинок 

тощо); 2) з наведеного набору літер утворити і 

надрукувати слова, що вивчалися в уроці (а, м, а, м → 

мама, а, в, м, о → мова; л, в, о, о, с → слово); 3) вставити 

пропущені букви р чи л (вик…адач; под….уга; інжене..; 

сест…а; виде…ка). 

Багато проблем пов’язано й з навчанням читання. Так, 

тексти для читання будуть містити відеофайли, в яких перед 

очима студента буде надрукований текст. Слово, яке читається, 

буде графічно виділятися і відтворюватися в аудіозаписі, після 

чого робитиметься пауза, під час якої студент має повторити це 

слово. 

Потенційним студентам потрібно дати посилання на 

електронні українсько-англійські та англо-українські 

словники, де вони зможуть знайти потрібні слова, оскільки 

паперові словники їм недоступні. 

Здійснюючи попереднє планування дисципліни 

«Ukrainian» (ППД) для студентів І-го курсу, ми 

враховували ці та інші складнощі, пов’язані зі специфікою 

дистанційного викладання української мови як іноземної 

англомовним студентам. Крім вивчення фонетики, правил 

передачі звуків на письмі, особливостей наголошування 

слів, основних інтонаційних конструкцій, на першому 

курсі планується введення граматичного матеріалу: 

загального поняття про рід і число іменників, особливості 

творення форм множини від іменників чоловічого, 

жіночого та середнього родів, про прикметники та їхнє 

узгодження з іменниками у роді та числі (на прикладах 

називного відмінка), про особові, присвійні та питальні 

займенники, про інфінітив, дієвідмінювання дієслів у 
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теперішньому часі та утворення форм наказового способу, 

про утворення прислівників на базі прикметників, про 

кількісні числівники першого десятка. Паралельно з 

вивченням фонетики та граматики вестиметься робота над 

формуванням комунікативної компетенції іноземних 

студентів. Таким чином, працюючи над наповненням 

уроків, спираємося на принцип нелінійності розташування 

навчального матеріалу і способів його засвоєння. 

Велику увагу розробники курсу приділяють 

принципу візуалізації навчальних об’єктів. З цією метою 

планується максимально широке використання малюнків, 

спеціальних графічних позначок, схем, узагальнювальних 

таблиць, мультимедійних презентацій. 

Отже, викладання української мови як іноземної 

знаходиться на початковому етапі в плані організації 

дистанційного навчання, особливо для студентів з 

дальнього зарубіжжя, які прагнуть вивчати основні курси 

англійською мовою. 

Дистанційне навчання української мови як іноземної – 

процес динамічний, демократичний, гуманістично спрямований. 

Він має великий потенціал для популяризації України та 

української мови у світі, для реагування на зміни на ринку праці, 

підвищення академічної, соціальної та професійної мобільності 

населення. В аспекті розвитку освітніх послуг у дистанційному 

курсі УМІ мають бути враховані компенсаторні механізми, які б 

дозволяли варіювати обсяг навчального матеріалу, 

перебудовувати методику викладання в залежності від потреб та 

інтересів тих, хто навчається. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ В 

АУДИТОРНІЙ І ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ З 

ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 
 

Основною метою навчання російської мови 

іноземних студентів є формування та подальший розвиток 

практичних умінь і навичок у використанні нерідної мови 

як засобу спілкування. 

Одне з головних завдань викладання полягає в тому, 

щоб шляхом різних прийомів і видів роботи пробуджувати 

глибокий інтерес до навчання. У данному випадку мова 

піде про навчання іноземних учнів російської мови, тому 

що це той фундамент будівлі, де знайдеться місце для 

різних галузей знань. 

Вивчення російської мови іноземними студентами 

передбачає не тільки засвоєння лінгвістичних умінь і 

навичок, але і націлює їх на оволодіння інформацією про 

культурні традиції, історичні події, факти сучасного життя. 

Дуже важливо почати знайомити студентів з новим 

культурним середовищем вже на підготовчому факультеті. 

Це допоможе уникнути культурного шоку. 

Одним з найефективніших способів донесення такої 

інформації до студентів є кіно. Використання кінофільмів і 

інших відеоматеріалів можливо на різних етапах: – від 

початкового до просунутого. У методиці РЯІ пропонується 

наступна схема: навчальний фільм для початкового етапу 

навчання; короткометражні фільми або фрагментний 

перегляд художніх фільмів для середнього етапу; художній 

фільм – просунутий етап. 

При виборі фільму необхідно враховувати інтереси і 

можливості студентів. На початковому етапі необхідно 
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вибирати мультфідьми з невеликою кількістю текстового 

матеріалу. Перегляд художніх фільмів краще проводити в 

групах, де рівень володіння мовою не нижче А2. 

Робота з художнім фільмом ставить перед собою 

мету соціалізації процесу навчання шляхом передачі 

великого об'єму лингвокраїнознавчої інформації. А 

обробка інформації проходить не тільки в процесі 

перегляду фільму, а й під час обговорення побаченого з 

іншими людьми. 

Методистами встановлено, що використання 

кінофільмів у процесі навчання сприяє збільшенню обсягу 

засвоєної інформації в порівнянні з традиційним 

навчанням; забезпечує формування більш міцних мовних 

навичок, полегшує формування мовного висловлювання. 

Таким чином, робота з художнім фільмом 

допомагає нам здійснювати презентацію мовного 

матеріалу, створює умови для природного використання 

мови як засобу спілкування, сприяє оптимальному 

засвоєнню пропонованої інформації. 

Здатність кіно викликати ефект співучасті, 

співпереживання створює сприятливі умови для переказу 

змісту побаченого, стимулює висловлення свого ставлення 

до вчинків дійових осіб і подій, що відбуваються на екрані. 

Для вироблення навичок діалогічного мовлення 

бажано використовувати нескладні фільми з тим, щоб на 

основі діалогу, що звучить на екрані, студенти могли 

побудувати діалог після перегляду епізоду, коли на екран 

проектується тільки зображення. 

Під час роботи в аудиторії можна використовувати 

окремі сюжети з кіножурналу «Єралаш», а також деякі 

мультиплікаційні фільми або фрагменти фільмів, час 

демонстрації яких не перевищує 40 хвилин. 

Повнометражні фільми можна спробувати 

використовувати в поза аудиторній роботі для сильних 
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груп у другому семестрі або на основних факультетах. При 

цьому необхідно ретельно розробити методичний апарат 

для показу обраного фільму. 

Яка ж методика використання кінофільмів у процесі 

навчання російської мови іноземних студентів, як 

підібрати цікавий фільм для перегляду? 

Цінним дидактичним матеріалом для роботи в 

іноземній аудиторії можуть служити фільми про Другу 

світову війну. Це, по-перше, важлива країнознавча 

інформація для молодих людей, які мають чіткого 

уявлення про подію більше ніж 70-річної давнини. 

У сучасній методиці при роботі з художніми 

фільмами рекомендується виділяти три етапи: підготовчий, 

фільмовий і пост-фільмовий. Метою підготовчого етапу є 

приведення мовної та смислової інформації у відповідність 

з мовною та загальноосвітньою підготовкою студентів. 

Мета фільмового етапу полягає у формуванні навичок 

сприйняття відеоінформації за допомогою вправ і завдань, 

розвиваючих механізми аудіювання та говоріння. Мета 

пост-фільмового етапу полягає у вдосконаленні 

комунікативної компетенції студентів. 

Для позааудиторної роботи ми вибрали фільм «Отец 

солдата». Основна мета підготовчого етапу – знайомство з 

новими для учнів словами і словосполученнями, що 

полегшить сприйняття екранного матеріалу. Для розуміння 

змісту даного фільму необхідна наступна лексика: Друга 

світова війна, антигітлерівська коаліція, фашистські 

війська, зазнавати поразки, взяти в полон, лінія фронту, 

запеклі бої, зайняти територію, союзник, переможець, 

розгромити, гітлерівське командування і т.і. 

Потім викладач пропонує вступну бесіду, мета якої 

підготувати студентів до сприйняття фільму. 

Наступний етап – перегляд фільму за фрагментами. 

Деякі методисти вважають, що форми роботи з 
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відеоматеріалами можуть бути більш гнучкими і 

ефективними, якщо вони будуть представляти невеликі за 

своїм обсягом фрагменти, вільно комбіновані і 

включатимуться в загальну систему роботи з конкретною 

групою. 

Перед переглядом кожного сюжету студенти 

знайомляться з необхідною для розуміння змісту лексикою 

і коротким змістом або коментарем, потім йде перегляд 

кожного епізоду окремо. 

Після перегляду кожної частини фільму учні 

виконують завдання, мета яких встановити ступінь 

розуміння змісту переглянутого сюжету. Завдання 

переглядового етапу спрямовані на розвиток механізмів 

пам'яті, осмислення, прогнозування. На цьому етапі можна 

запропонувати учням наступні завдання. 

 Подивіться кіносюжет. Скажіть, про що в 

цьому епізоді йдеться. 

 З даних варіантів назв кіносюжету виберіть 

один, відповідний за змістом. 

 З декількох варіантів відповіді на питання 

виберіть правильний 

 Дайте відповідь на питання за змістом 

відеосюжету. 

Після перегляду всіх кіносюжетів на завершальному 

етапі слід підвести підсумки виконаної роботи. На наш 

погляд, це можуть бути завдання і питання зі змісту 

фільму або творчі завдання, можливі на даному етапі. 

 Охарактеризуйте головного героя, 

використовуючи дану лексику. 

 Як би ви закінчили цей фільм, якщо б ви 

були режисером? 

 Що ви відчували, коли дивилися фільм? 

Отже, метою підготовчого етапу є зняття мовних 

труднощів і робота над текстом за змістом кінофільму або 
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окремих його частин, які можуть викликати у іноземних 

студентів труднощі. 

Наступний етап включає в себе не тільки 

демонстрацію фільму, а й розвиває вміння сприймати 

фільм, тому при роботі з кінофільмами на цьому етапі слід 

приділяти уваги не менше, ніж на попередньому. 

Мета постфільмового етапу полягає у 

вдосконаленні комунікативної компетенції студентів. 

Робота над матеріалом фільму включає в себе загальну 

бесіду, яка дає можливість виявить наскільки глибоко і 

повно засвоєно зміст кінофільму. 

Дуже корисною може виявитися дискусія, 

висловлювання студентами власної думки з приводу 

вчинків героїв фільму і ставлення до них і т.і. Непогано 

також запропонувати студентам виконати творчу роботу, 

наприклад, придумати свій варіант закінчення фільму. 

Також при роботі з художнім фільмом на третьому етапі 

дуже важливо, щоб студент володів умінням самостійно 

дати оцінку переглянутого фільму або якій-небудь події з 

цього фільму, тому що при цьому формується його вміння 

оформити монологічне висловлювання. 
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НАВЧАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ: РЕЄСТР ТИПОВИХ 

КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ ТА ЛЕКСИКО-

ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР 
 

Екскурсію, як важливу і доволі популярну форму 

організації навчально-виховного процесу, використовують 

і в роботі з іноземними студентами, що здобувають освіту 

в Україні. Зрозуміло, що в цьому випадку проведення 

екскурсій спрямоване на вирішення, перш за все, проблеми 

адаптації іноземців до нового культурного й мовного 

середовища: студенти більше дізнаються про місто, у 

якому вони навчаються, його історичні пам’ятки, 

особливості соціально-культурного життя регіону тощо. 

Важливо усвідомлювати, що екскурсія в роботі з 

іноземцями виконує роль потужного засобу навчання: 

іноземці ознайомлюються з екскурсійними об’єктами 

українською мовою, що дає змогу активізувати процес 

засвоєння нових слів, лексико-граматичних структур та 

стереотипів мовленнєвої поведінки завдяки живому 

сприйняттю явищ дійсності та безпосередньому 

перебуванню в конкретних комунікативних ситуаціях. 

Оскільки метою екскурсії мовою навчання є, перш за все, 

спостереження за комунікацією в природних умовах [2, 

с. 298], то доцільно провести лінгводидактичний аналіз 

тексту екскурсії і створити реєстр типових комунікативних 

інтенцій та лексико-граматичних структур, що є 

релевантними для екскурсійної форми роботи загалом та 

для тексту конкретної екскурсії зокрема. Попередня робота 

над введенням таких структур сприятиме більш 
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ефективному їх засвоєнню: студенти легше впізнаватимуть 

відповідні конструкції в мовленні екскурсовода, активніше 

реагуватимуть, братимуть участь у діалозі тощо. 

Спробуймо змоделювати структурно-логічну схему 

типової навчальної екскурсії та інвентаризувати її лексико-

граматичні конструкції. 

Будь-яка екскурсія, вочевидь, містить такі 

структурні елементи: знайомство екскурсовода з групою, 

його короткий анонс теми й мети екскурсії, власне 

розповідь про екскурсійний об’єкт (об’єкти), запитання 

екскурсантів наприкінці розповіді, прощання з групою. 

Виокремимо типові інтенції й лексико-граматичні 

конструкції, які можуть бути актуальними для наведених 

вище комунікативних ситуацій. 

Етикетні формули: привітання (доброго дня, радий 

вітати вас, приємно бачити вас у нашому музеї тощо), 

знайомство (будьмо знайомі, мене звати…), прощання (на 

все добре, до побачення, до нових зустрічей, приходьте 

ще), прохання (будь ласка, будьте ласкаві, прошу вас), 

подяка (дякую за увагу, спасибі за цікаву розповідь, ми вам 

дуже вдячні, щиро дякуємо тощо). 

Анонс теми й мети розповіді: сьогодні ми 

побачимо; ми ознайомимося; ви подивитеся; ви 

дізнаєтеся; я розповім вам; ми побуваємо; ми поїдемо; ви 

зможете побачити тощо. 

Привертання уваги: зверніть увагу на; 

подивіться; погляньте; послухайте; хочу звернути вашу 

увагу на. 

Керування рухом у просторі: підійдіть ближче; 

відійдіть далі; станьте півколом; зупиніться тут; ідіть 

за мною; зараз переходимо через дорогу; переходьмо в 

наступну залу; рухайтеся обережно; тут треба йти по 

одному тощо. 
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Управління часом: зачекайте; не поспішайте; 

наша екскурсія триватиме…; у нас залишилося ще 10 

хвилин; нам варто пришвидшити темп; нам потрібно 

встигнути закінчити до обіду, тощо. 

Перевірка ефективності контакту: ви мене добре 

чуєте?; добре чутно?; вам добре видно?; усі зрозуміли? 

Ініціювання запитання: у кого є запитання?; якщо 

є запитання, я можу відповісти; я готовий вислухати 

ваші запитання; які у вас є запитання?; буду радий 

відповісти на ваші запитання. 

Дозвіл на запитання: вибачте, можна запитати?; 

дозвольте запитати?; можна поставити запитання?; я 

хотів би запитати. 

Прохання про повторення інформації: повторіть, 

будь ласка; ви не могли б повторити? 

Вираження захоплення: це дуже цікаво; 

неймовірна історія; прекрасна екскурсія; нам дуже 

сподобалося. 

Запит інформації: скажіть, будь ласка; поясніть; 

чи не могли б ви розповісти?; мені цікаво, чому…; я хотів 

би дізнатися. 

Уточнення інформації: я хотів би уточнити; я 

правильно зрозумів, що…; я не зовсім точно зрозумів. 

Заборона певних дій: не можна чіпати експонати; 

не чіпайте; не розмовляйте голосно; не підходьте дуже 

близько; не заходьте всі одразу; не заважайте; 

торкатися експонатів заборонено; фотографувати не 

можна; фотографувати зі спалахом не можна. 

Головний фрагмент екскурсії – розповідь – може 

мати, безперечно, безліч варіацій відповідно до теми й 

мети екскурсії, власне екскурсійних об’єктів. Тож лексико-

граматичне наповнення цього елемента є різноманітним і 

потребує відповідного лінгводидактичного опрацювання в 

кожному конкретному випадку. Однак можемо 
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виокремити й ті конструкції, які є типовими для більшості 

екскурсій (наведені нижче й інші структури 

систематизовано й подано в навчальному посібнику 

«Знайомтеся: Київ» [1]). 

Позначення часу події, факту: у … році; у … 

роках; на початку ... років; у першому (другому, 

третьому, останньому) десятилітті ... століття; у 

першій (останній) третині … століття; у ... столітті; на 

межі … століть; у кінці (наприкінці, на початку) … 

століття; у період появи (розквіту, розвитку, занепаду) 

тощо. 

Місце розташування об’єкта: біля чого (поряд з 

чим, поруч з чим, поблизу чого; недалеко від чого; з цього 

(того) боку вулиці; на початку (в кінці) вулиці; у центрі (на 

околиці) міста; на перетині чого з чим; праворуч (ліворуч) 

від чого; перед чим; попереду (позаду, навпроти, навколо, 

посеред) чого; між чим. 

Наявність об’єкта: розташований (будь-який 

об’єкт); стоїть, збудований, споруджений, зведений (будь-

яка споруда); встановлений, відкритий (пам’ятник, 

монумент, знак); відкритий, утворений, заснований (будь-

яка установа, організація). 

Важливе значення чогось: що стало (було) 

центром, ядром, осередком чого; що відігравало важливу 

(визначну, велику, значну, знаменну) роль у чому; що мало 

велике (важливе) значення для чого; що сприяло 

(допомагало, слугувало) розвитку (поширенню, 

розповсюдженню) чого; що здійснювало (проводило) 

велику роботу з чого. 

Музейна експозиція: у музеї (на виставці, в 

галереї) демонструються (експонуються, представлені, 

зібрані) що; у музеї можна побачити що; експонат 

(експозиція) захоплює (вражає, зацікавлює, привертає 
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увагу) кого; експонати розповідають про кого, про що; 

музейну експозицію (збірку) складають що. 

Розмір об’єкта: довжина (ширина, висота) чого 

складає (становить) скільки метрів; що має скільки 

метрів у довжину (у висоту, у ширину); що довжиною 

(шириною, висотою) скільки метрів; що завдовжки 

(завширшки, заввишки) скільки метрів. 

Походження назви об’єкта: носить назву чого; 

носить ім’я кого; називається на честь кого/чого; 

отримало (здобуло, дістало) назву на честь кого/чого; 

отримало (здобуло, дістало) назву від чого; називається 

так, тому що …; назва чого походить (утворилася, 

виникла) від чого; що дало назву (ім’я) чому. 

Види музеїв: історичний, археологічний, 

краєзнавчий, природничий, літературний, мистецький, 

етнографічний, технічний, галузевий, музей-квартира, 

музей-заповідник, музей просто неба, меморіальний музей-

садиба, музей-майстерня, історико-культурний 

заповідник. 

Значення пам’ятника: пам’ятник (монумент, 

меморіал, скульптура, статуя, фігура, погруддя, 

пам’ятний знак, скульптурна група, скульптурна 

композиція) увічнює (вшановує, зображує) кого; 

пам’ятник присвячений кому. 

Виготовлення об’єкта: що виготовлене (зроблене, 

змайстроване, вирізьблене) з чого; що прикрашене 

(декороване, оздоблене, інкрустоване, намальоване) чим; 

що прикрашає (оздоблює) що. 

Зрозуміло, що наведений реєстр не є вичерпним, він 

охоплює переважно так звані класичні екскурсії поза 

межами навчального закладу. Якщо ж ідеться про 

екскурсію в стінах навчального закладу, що увиразнює 

певну лексичну тему з практичного курсу української 

мови, то й реєстр типових комунікативних інтенцій та 
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лексико-граматичних структур буде відповідним. Так, 

наприклад, навчальна екскурсія до студентської їдальні, 

безперечно, матиме за мету унаочнення різноманітних 

комунікативних ситуацій, актуальних для теми «Їжа, 

заклади громадського харчування»: ознайомлення з меню, 

замовлення страв, уточнення інформації про склад страв, 

розрахунок на касі, обмін враженнями про смак страв 

тощо. Відповідним буде й перелік типових лексико-

граматичних конструкцій, які необхідно активізувати під 

час проведення такої навчальної екскурсії. 

Необхідно зазначити, що наведений реєстр не 

передбачає його повного засвоєння іноземцем: це і 

неможливо, і методично недоцільно. Спочатку 

інокомунікант повинен оволодіти елементарними 

базовими структурами етикетного характеру та основними 

фразами, що регулюють різні комунікативні інтенції. 

Поступово, із розвитком комунікативних умінь та навичок 

і збільшенням «екскурсійного досвіду» студентів, 

відповідно до методичного принципу концентричного 

подання матеріалу,  збагачується палітра лексико-

граматичних конструкцій, релевантних для навчальної 

екскурсії, активізується і поповнюється вокабуляр 

студентів та репертуар типових моделей комунікативної 

поведінки. Завдання викладача – акцентувати на 

використанні певних комунікативних формул під час 

проведення екскурсії, стимулювати студентів до їх 

активного сприймання й використання, організувати 

роботу над введенням і закріпленням відповідного 

лексико-граматичного матеріалу та розвитком 

комунікативних умінь і навичок. 

Отже, створення реєстру типових лексико-

граматичних структур та комунікативних інтенцій, 

важливих для проведення екскурсії, є необхідною умовою 

ефективного використання лінгводидактичного потенціалу 
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екскурсійної форми роботи в навчанні іноземних 

студентів. 
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У КУРСІ УМІ: ПРОЕКТ ЗАНЯТТЯ 
 

Оновлення навчальних парадигм української мови 

як іноземної (УМІ) сприяє тому, що інофони, які 

опановують нею, беруть більш активну участь в отриманні 

й інтерпретації знань, їх коригуванні, у розширенні й 

поглибленні уявлень про довкілля одночасно із осягненням 

нової для них мови та витворенні вторинної мовної 

картини світу. Навчання УМІ, з одного боку, відбувається 

у взаємодії і взаємовпливі з іншими мовами й культурами 

[1, с. 79], а з іншого, вимагає створення особливих 

дидактико-методичних умов, необхідних для засвоєння її 

«специфіки». 
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Визначальною рисою методики викладання УМІ є 

прагнення максимально наблизити навчальні умови до 

«реальної» комунікації, до умов природного спілкування 

носіїв української мови, що ефективно реалізується в 

упровадженні інтегрованого навчання видів мовленнєвої 

діяльності (МД). Оскільки предметом МД є думка як 

форма відображення дійсності, а основним засобом 

існування, оформлення і вираження думки виступає мова, 

тому види МД і аспекти в практиці викладання 

виявляються найтіснішим чином пов’язані між собою і не 

можуть існувати відокремлено [2, с. 227].  

Закономірно, що формуванню когнітивно-

комунікативної компетенції буде сприяти паралельний і 

збалансований розвиток корелюючих умінь, необхідних і 

для рецепції, і для продуктивного мовлення на основі 

спільного мовного матеріалу у межах їх послідовно-

часового співвідношення.  

Кожен із видів МД залежно від етапу і форми 

навчання, може позмінно виступати або метою, або 

засобом навчання, а їхня взаємопов’язана презентація у 

навчальному процесі не відкидає спрямування на розвиток 

одного з них під час конкретного заняття. «Це зумовлено 

вимогами інтенсифікації навчального процесу. Механізму 

становлення одного з видів мовленнєвої діяльності 

підпорядкована уся система роботи на певному етапі. На 

початковому етапі це – говоріння, середньому – 

аудіювання, просунутому – читання, завершальному – 

письмо» [5, с. 41]. 

Розглянемо модель комплексного заняття у межах 

практичного курсу української мови в іноземній аудиторії 

на рівні В2, під час якого види МД розвиваються 

інтегровано, але основною метою навчання є розвиток 

умінь і навичок читання. Текстовий матеріал а) відібраний 

з урахуванням «упізнаваності» ситуації, описаної в ньому, 



275 

 

«повторюваності» отриманої інформації у щоденному 

житті пересічної молодої людини, «провокативності» теми, 

яка сприятиме дискусіям навколо неї; б) насичений  

образними, емоційно-експресивними засобами, що 

емпліцитно та імпліцитно передають інформацію і 

формують «фонові знання», які містяться в когнітивній 

базі носіїв української мови та є основою багатьох 

комунікативних процесів. Засвоєння такого матеріалу 

уможливить спілкування у межах двох тематичних груп, 

визначених у «Програмі з української мови як іноземної: ІІ 

середній рівень (В2)». Перша група актуальна для мовця як 

особистості: «Людина і її цінності», друга – для мовця як 

соціальної одиниці: «Людина і суспільство» [4, с. 9-10]. 

Тема заняття «Інститут сім’ї в сучасному світі». 

Мета – розвиток умінь читання текстів, що стосуються 

соціокультурної сфери. Завдання: 1) навчити вилучати 

головну інформацію з фрагментів тексту; 2) розвивати 

мовний здогад під час читання тексту; 3) розвивати 

імовірнісне прогнозування у читанні; 4) розвивати 

механізми короткочасної і довготривалої пам'яті. Заняття 

триває 160 (80+80) хвилин.  

Перш ніж розпочати безпосередню роботу над 

текстом «Жити без штампів», студенти виконують 

передтекстові завдання, що повинні підготувати їх до 

сприйняття основного матеріалу. За браком місця наводимо 

у статті лише зразки завдань. 

Завдання 1. Перевірте, чи знаєте ви такі слова і 

словосполучення. 

Шлюб, офіційний шлюб, цивільний шлюб, 

одруження, одружуватися/одружитися (з ким?), вийти 

заміж (за кого?), наречений, наречена, наречені, молодята, 

подружжя, свідоцтво про одруження, РАЦС. 
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Завдання 2. Прочитайте заголовок «Жити без 

штампів» і спробуйте спрогнозувати, про що йтиметься 

у тексті, який ви будете читати. 

Завдання 3. Поясніть, як ви розумієте назву тексту 

«Жити без штампів». Чи вживаєте ви у своєму мовленні 

таке словосполучення?  

Завдання 4. Подивіться, як виглядають штампи у 

паспорті України. Як ви гадаєте, що вони змінюють у 

житті людини? 

Завдання 5. Які документи отримує молода пара 

після реєстрації шлюбу у вашій країні. Подивіться, як 

виглядає такий документ в Україні. 

Завдання 6. Замість крапок поставте потрібні 

слова у правильній граматичній формі. 

- за (дані статистики, свідчення людей, дані 

соціологічне опитування). 

- переконати (свій партнер, кохана дружина, 

набридливі родичі). 

Завдання 7. Поставте замість крапок дієслова 

одружуватися/одружитися, виходити/вийти заміж, 

розлучатися/розлучитися, розходитися/розійтися, 

уживаючи їх у потрібній часовій та видовій формі. 

- Вони багато років були друзями і нарешті вирішили 

... . 

- Моя двоюрідна сестра ... минулого року. Її чоловік 

дуже приємна людина. 

- Хлопець кілька разів пропонував дівчині ... за нього, 

але вона все крутила носом. 

- Всі друзі думали, що Андрій і Ольга ..., а вони взяли 

і ... . 

 Завдання 9. Визначаючи сімейний стан чоловіка, ми 

можемо вживати такі висловлювання. А що можна 

сказати про сімейний статус жінки? 
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Чоловік: 1) Мій друг одружений зі своєю шкільною 

подругою. 2) Він одружився п’ять років тому. 3) Мій 

дядько не одружений, живе й досі з мамою. 4) Мій старший 

брат розлучений. 5) Мій дідусь удівець. 

Студенти читають текст «Жити без штампів» і 

виконують післятекстові завдання. 

Завдання 11. Знайдіть у кожному абзаці речення, які 

передають його головну думку. 

Завдання 12. Сформулюйте одним реченням 

висновок, який можна зробити, прочитавши цей текст. 

Завдання 13. Висловіть свою думку щодо 

прочитаного. Чи замислювалися ви раніше про офіційний 

шлюб? 

Завдання 14. Закінчіть речення, вживши слово 

один/одне/одна одний/одна у потрібній формі (якщо 

треба з прийменником). 

Зразок: Вони кохають одне ... . → Вони кохають одне 

одного вже багато років. 

Завдання 15. Замість крапок поставте 

прикметники і прислівники, наведені в дужках,  у вищому 

ступені порівняння.  

Зразок: Чим ... (довго) тривають незареєстровані 

стосунки, тим ... (малий) імовірність, що реєстрація 

відбудеться. → Чим довше тривають незареєстровані 

стосунки, тим менша імовірність, що реєстрація 

відбудеться. 

Завдання 16. Перекажіть текст, вживаючи 

речення, що починатимуться з таких сполук: згідно з ..., за 

даними ..., за словами..., на думку..., відповідно до ... . 

Завдання 17. Розіграйте діалог, учасники якого 

мають протилежні думки щодо цивільного шлюбу. 

Завдання 18. Перекажіть текст з чоловічої чи 

жіночої точки зору. 
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Завдання 19. Прочитайте публіцистичний текст 

«Що ж ховається за легкістю цивільного шлюбу» [6] . 

Порівняйте його з текстом «Жити без штампів». 

Поділіться новою інформацією, яку ви отримали з другого 

тексту. 

Текст – це основне джерело інформації й основа для 

формування власних поведінкових ситуацій і 

висловлювань у вигляді діалогу, монологу і змішаного типу 

мовлення, а, відповідно, для формування навичок 

аудіювання, говоріння і письма. Як можна прослідкувати із 

запропонованих завдань, робота з текстом поділяється на 

репродуктивну та інтерпретаційну. Під час репродуктивної 

діяльності студенти-інофони засвоюють чи вдосконалюють 

а) константи мовленнєвих операцій (пригадують, 

відповідають, підтверджують, заперечують тощо); б) 

лінгвістичні засоби (лексичні елементи, типи запитань, 

розмовні формули, вставні конструкції, правила композиції 

тексту); в) схеми мовленнєвої поведінки відповідно до 

вимог тексту. Під час продуктивної діяльності студенти-

інофони відпрацьовують уміння а) встановлювати канали 

отримання нової інформації; б) здійснювати процес 

комунікації (у різних формах); в) збагачувати 

індивідуальний тезаурус; г) представляти нові умови 

спілкування, різні комунікативні ситуації [3, с. 219]. 

У процесі проведення заняття переважають активні 

форми роботи, зокрема, аналіз життєвих ситуацій, групове 

обговорення, що відпрацьовують уміння студентів-

іноземців будувати висловлювання українською мовою за 

потрібною формою, формулювати і відстоювати власну 

позицію, фіксувати й оцінювати позицію співрозмовника, 

брати участь у колективній роботі, доходити спільного 

висновку. Лексико-граматичний матеріал, що наповнює 

тему «Інститут сім’ї в сучасному світі», відповідає 

вимогам до рівня володіння українською мовою В2 [4, с. 
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15-51] та потрібний інофонам, як для сприйняття чужого 

мовлення, так і для продукування власного. 
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ІІІ.  ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ, 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

 

А. А. Воронежцева  
Украина, г. Одесса, Одесский государственный экологический 

университет 

 

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА 

ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Вопрос о совершенствовании и  последующей 

оптимизации методов обучения на неродном языке 

иностранных учащихся на этапе довузовской подготовки 

являлся актуальным в течение всего периода 

существования подготовительных факультетов. 

  Решение этого  вопроса связано с целым комплексом 

задач, реализация которых должна осуществляться как на 

теоретическом, так и на практическом уровне. 

Изучение и анализ трудов Талызиной Н.Ф.[1] ,Бабанского 

Ю.К.[2], а также анализ реального процесса обучения 

иностранных учащихся на неродном для них языке  на 

этапе довузовской подготовки позволил подойти к 

разработке стратегии решения этих задач. Эта стратегия 

легла в основу целого ряда научно-методических 

работ.[3],[4]. 

 Каковы эти задачи? Это: 

 педагогическая конкретизация цели обучения 

иностранных учащихся на этапе довузовской 

подготовки; 
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 корректировка содержания обучения на основе 

коммуникативно-деятельностного подхода [1]; 

 лингво-ориентированное описание структуры 

учебного процесса; 

 выявление наиболее эффективных форм и 

методов обучения; 

 разработка учебно-методических  материалов 

на основе включения в них системы 

предметных, общеучебных и коммуникативных 

умений. 

Коммуникативно-деятельностный подход является 

одним из самых распространенных подходов к 

обучению иностранных студентов. Он состоит в 

использовании на занятиях профессионально-речевых 

ситуаций, которые способствуют формированию у 

студентов умения выражать свое отношение к чему-

либо или рассказывать о чем-либо. Данный подход 

одновременно сочетает приобретенные знания по 

языку с умениями профессионально-коммуникативной 

деятельности, что обуславливает повышение интереса 

к овладению языковыми средствами, а также 

мотивации к владению языком. 

С целью формирования профессионально-

коммуникативной компетентности будущих 

специалистов используется профессионально 

направленный подход, который направлен на 

студентов, изучающих общеобразовательные 

предметы в рамках своей будущей специальности. 

 Данный подход состоит в организации иноязычной 

профессионально-коммуникативной практики по 

языку, сочетании теоретических языковых знаний, 

профессионально-коммуникативных навыков и 

умений в различных ситуациях профессионального 

общения, а также в использовании коммуникативно-
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ценностного материала в разных ситуациях 

профессионального общения.[5]. 

Таким образом, обучение иностранных студентов 

предполагает не только развитие профессиональных 

знаний и умений, но и формирование 

профессионально-  коммуникативной компетентности. 

  Главной целью обучения учащихся на довузовском 

этапе является их подготовка к учебе в ВУЗе. 

Соотношение языкового и предметно-

содержательного аспектов  обучения определяет цели 

различных этапов обучения во время довузовской 

подготовки, выявляет общие и частные дидактические 

задачи оптимальной организации учебного процесса, 

построение системы обучения.  

  Содержание обучения должно включать разработку 

трех комплексов умений: 

1) Первый комплекс составляют предметные умения, 

т.е. предметные способы деятельности, 

формируемые во время обучения каждому 

учебному предмету. 

2) Во второй комплекс входят общеучебные умения, 

формируемые в ходе обучения всем учебным 

дисциплинам. 

3) Третий комплекс составляют умения 

коммуникативной компетентности, которые 

формируются в сфере учебно-профессионального 

общения на занятиях по языку (научный стиль 

речи), так и на занятиях по специальным 

дисциплинам. 

Необходимость формирования языковой 

компетентности при обучении научно-предметному 

содержанию является специфическим 

методологическим подходом для решения задач 

преподавания. Здесь, с одной стороны, недопустимо, 
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чтобы деятельность по обучению языку (научный 

стиль речи) подменяла деятельность преподавателей 

естественных дисциплин по обучению содержания 

предметов. 

С другой стороны, деятельность преподавателей 

специальных дисциплин по формированию учебно-

профессиональной речи должна быть обоснована 

методически, конкретизирована до уровня того уровня 

коммуникативных умений, обучение которому должно 

протекать организованно и управляемо. В сочетании и 

разделении функций обучения системе языка, речи  и 

предметно-коммуникативной компетентности и 

состоит сущностная основа принципа 

междисциплинарных связей между преподавателями 

языка и технических дисциплин. 

Эти связи   выполняют развивающую и культурную 

функции, пронизывают всю систему обучения 

иностранных студентов в вузах на неродном языке, 

формируют единое языковое поле, которое, в свою 

очередь, способствует созданию единой «языковой 

картины мира», присущей носителям языка страны 

пребывания. 

«Языковая картина мира – это совокупность сведений 

о мире, активизируемых с помощью различных 

механизмов вербализации, а также хранимых и 

передаваемых от поколения к поколению с помощью 

вербального кода».[6].Особую роль в создании такой 

картины мира у иностранных учащихся играет 

личность преподавателя вуза. 

 В процессе обучения в вузе междисциплинарные 

связи между предметами  устанавливаются при 

общении в учебно-научной сфере. При этом связи 

прослеживаются по трем линиям: язык – специальные 
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дисциплины, спецдисциплины - язык, 

спецдисциплины – спецдисциплины. 

На начальном этапе обучения источник информации о 

языке – это преподаватель языка. Это период вводно-

фонетического и вводно-грамматического курсов. В 

этот период главной задачей является сфера 

повседневного общения, с одной стороны, и 

подготовка языковой базы для вводно- предметных 

курсов, с другой стороны. Затем, примерно с пятой 

недели обучения, источников информации о языке 

становится несколько, так как  студентам 

предлагаются вводно-предметные курсы по 

специальным дисциплинам – математике, физике, 

химии, биологии и т.д. (набор предметов зависит от 

выбора будущей специальности). Таким образом, 

теперь и преподаватели спецдисциплин 

присоединяются к процессу создания «языковой 

картины мира».  

На продвинутом этапе обучения, на первый план 

выдвигается роль преподавателей спецдисциплин, так 

как здесь главным источником знаний по 

необходимым предметам  для студентов-иностранцев  

являются именно они. Теперь преподаватели 

спецдисциплин, опираясь на языковую базу, 

заложенную преподавателями языка, формируют 

предметно-речевые умения, вводят общенаучные 

базисные теории, законы  и понятия, координируя с 

преподавателями языка работу по подбору текстов. 

 Преподаватели спецдисциплин не должны забывать, 

что, наряду с предметно-содержательными целями, 

они должны решать задачи языкового и 

социоадаптационного характера. Предметное 

содержание каждой дисциплины оправдывается 

соответствующей программой по предмету, но 
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неотделимо от языка. Преподаватель спецдисциплины 

должен четко представлять возможности студентов к 

восприятию языковой информации на каждом этапе 

обучения. В то же время преподаватели некоторых 

дисциплин (например, математики, химии) владеют 

неким вербальным «научным» кодом, базирующимся 

на формулах, латинских  терминах, которые облегчают 

им задачу объяснения и понимания предмета на 

неродном для студента языке. (Конечно, при условии 

владения студентом «научным» кодом на своем, 

родном для него, языке.)  

Необходима также координация по линии 

преподаватель спецдисциплины - преподаватель 

спецдисциплины, так как при этом должен 

исключаться параллелизм и дублирование при 

изложении отдельных тем и вопросов; максимально 

допустимая минимизация содержания учебного 

материала, что особенно необходимо на начальном 

этапе обучения. 

Среди трудностей, с которыми сталкиваются 

иностранные учащиеся на довузовском этапе, можно 

указать на то, что они должны не только повторить, но 

и переосмыслить учебную информацию по 

специальным дисциплинам, ранее воспринятую ими на 

своем родном языке. Они также должны овладеть 

новыми знаниями, которые соответствуют настоящему 

уровню среднего образования в Украине. Вместе с 

тем, как показывает многолетний опыт, существует 

несоответствие уровней знания по специальным 

дисциплинам у иностранных учащихся из стран с 

различными системами образования и выпускниками 

отечественных школ. Поэтому задача «выравнивания 

уровней образования» является весьма актуальной. 
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Обучение в условиях дефицита учебного времени на 

незнакомом к моменту обучения языке обуславливает 

особую тщательность в подготовке учебных и рабочих 

программ. В программы, разработанные на 

подготовительном отделении для иностранных 

слушателей Одесского государственного 

экологического университета, в содержание обучения 

дисциплинам естественнонаучного цикла был включен 

блок содержания обучения речевой деятельности. 

Создание рабочих учебных программ определило базу 

для разработки учебно-методических комплексов 

дисциплин, реализующих эти программы. Такие  

принципиально новые методические материалы 

(учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы для слушателей, словари, 

справочные материалы и т.д.) включают в себя 

оптимизированную систему предметных, 

общеучебных и коммуникативных умений, которыми 

должен обладать выпускник отделения довузовской 

подготовки для иностранных учащихся. 

 Чтобы получить учебные пособия и учебники нового 

поколения, нужно учесть следующие факторы: 

 - высокие требования при изложении основ дисциплин 

естественно-научного цикла, которые должны сочетаться с 

доступностью изложения, чтобы основы знаний по данной 

дисциплине были усвоены всеми учащимися; 

 - психологическую адаптацию иностранных учащихся к 

процессу обучения [7],[8];  

- формирование и развитие компонентов мотивации и 

самоорганизации, обеспечивающих процесс обучения. 

Кроме того, учебные пособия для работы студентов под 

руководством преподавателя в аудитории во 

внеаудиторное время должны методически  отличаться от 

учебных пособий для самостоятельной работы студентов. 
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 Методические пособия и учебники, являясь новыми 

учебными материалами, должны, по нашему мнению, 

обладать следующими особенностями: 

 - не страдать избыточной информацией; 

- быть многофункциональными, т.е. содержать 

теоретические основы предмета и весь дидактический 

материал, который бы способствовал реализации 

концепции развивающего обучения; 

- создавать определенный мотивационный настрой 

(должен обеспечиваться  познавательный интерес 

обучаемых); 

 - структура учебника, система контрольных вопросов, 

упражнений и задач должна давать возможность 

дифференцированного подхода к учащимся различного 

уровня подготовки; 

- учитывать коммуникативную направленность обучения и 

специфику  

изучения учебного материала на неродном для обучаемых 

языке [8].  

Актуальным остается вопрос о формировании 

профессиональной компетентности преподавателей 

дисциплин, работающих с иностранными учащимися. 

Понятие профессиональной компетентности 

подразумевает, помимо хорошей профессиональной 

подготовки, лингвистическую, страноведческую 

компетентность. Методика преподавания в иностранной 

аудитории определяется принципами строгого подбора 

материала по изучаемому предмету, организацией его 

изучения в учебном процессе, выбором методов, приемов 

и способов обучения, адекватных реальным условиям 

процесса обучения. 

 Результат обучения – образованность - представляют как 

систему компетентностей: общекультурной, 

профессиональной и методологической.  
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 Таким образом, реализация междисциплинарных связей 

между преподавателями языка и  спецдисциплин помогает 

решить задачи совершенствования методов обучения 

иностранных учащихся на этапе довузовской подготовки. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАЦІОНАЛЬНО 

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З 

КРАЇН АФРИКИ 
 

Значна кількість іноземних студентів, які 

здобувають освіту в Україні, - представники країн Африки. 

На жаль, щодо Африки, яка зробила свій 

специфічний внесок у сучасну загальносвітову 

цивілізацію, і людей, які населяють її, у масовій свідомості 

була і продовжує залишатися значна кількість однобоких 

оцінок, різних штампів і просто помилок. 

Загальновідомо, що саме Африка була «колискою 

людства» – людина, як вважається зараз, з'явилася саме в 

Африці – на просторах між сучасними південною 
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Ефіопією і північною Танзанією. Африка – це єдиний 

регіон світу, де в хронологічній послідовності і без 

перерви науково засвідчені всі стадії розвитку людини. На 

сьогодні тут найбільше розмаїття етносів, мов, культур, 

релігій. У кожній африканській країні по кілька десятків 

місцевих діалектів, тому спілкування між представниками 

різних країн здійснюється на європейських мовах. 

Африканська цивілізація не дуже схожа на інші 

«світові регіональні цивілізації». Її основу становить 

гармонійне співіснування з природою. Подібне 

співіснування вчені називають «природним вбудовуванням 

до природи». Повний симбіоз людини й природи визначив 

дуже багато в традиційному африканському житті – від 

особливостей психології людей до специфічних типів 

господарства. Єдність людини й природи в Африці 

вплинула на людину безпосередньо, зумовивши такі 

специфічні риси африканського характеру, як 

товариськість, доброзичливість, дивовижна природна 

ритмічність, але разом з тим і імпульсивність. Цим же 

часто пояснюють і деяку відсталість, апатію, слабко 

виражене бажання щось змінити. 

Навчання не існує поза культурою, тобто «поза 

успадкованою сукупністю практичних навичок та ідей, що 

характеризують спосіб життя» [1, 466]. У нашому випадку 

неохідно враховувати двосторонній фактор – це спосіб 

життя і ставлення до навчання африканських студентів, а 

також вплив на процес навчання національно-

психологічних особливостей викладача. Завдяки такій 

соціальній обумовленості навчання виявляється складовою 

частиною культури, яка визначається як система 

колективно поділюваних цінностей, переконань, зразків і 

норм поведінки, що спільно формують спосіб життя людей 

[2, 101]. 



291 

 

Саме тому робота з африканськими студентами 

вимагає від викладача не тільки високого рівня 

загальноосвітньої і професійної підготовки, а й володіння 

навичками міжкультурної комунікації, яке спирається на 

знання національної культури представників різних 

африканських країн, їхньої етнічної та соціальної 

психології. 

Інакше кажучи, якщо викладач, наприклад, перш за 

все вилучить зі свого лексикону слово «негр», яке є для 

його студентів прямою образою, він уникне небезпеки, що 

його милі й чарівні чорношкірі студенти замкнуться в собі 

якщо не назавжди, то дуже надовго. 

Слід постійно пам'ятати, що, незважаючи на досить 

значні відмінності національно-психологічних 

особливостей студентів з різних африканських країн, які 

визначаються факторами етнічного, культурного, 

релігійного характеру, різними лінгводидактичними 

традиціями, усіх їх об'єднує хворобливе ставлення до 

питання расових відмінностей. Іноді навіть самі незначні, 

на наш погляд, випадки соціально-побутових непорозумінь 

інтерпретуються як вияв расової дискримінації. На жаль, 

зустрічаються і справжні вияви расової нетерпимості з 

боку деяких громадян України. Це породжує в студентів 

почуття соціально-психологічного дискомфорту, яке може 

приводити учнів до некомунікабельності і замкнутості, які 

межують з агресивною ворожістю. 

Питання підвищення комфортності навчально-

аудиторного середовища є надзвичайно важливими в 

педагогічному процесі. Якщо викладач не полінується 

перед першим заняттям завітати до Інтернету, де 

різноманітні енциклопедії, книжки, журнали допоможуть 

детальніше дізнатися про ті країни, з яких прибули його 

студенти (про історію, мову, релігію, традиції, про міста і 

визначні пам'ятки), це допоможе йому налагодити 
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контакти, які значно полегшать подальше вивчення мови. 

Продумуючи ситуації для спілкування, добираючи мовний 

матеріал, не зайвим буде поцікавитися побутом студентів, 

попросити показати сімейні фотографії, щось пам'ятне для 

них – вони із задоволенням відгукнуться. Необхідно не 

тільки ставити запитання, але й самому розповідати їм те, 

про що дізнався і прочитав. Іноді студенти саме від 

викладача зможуть дізнатися про свою країну і про себе 

багато нового і цікавого. Поінформованість викладача 

щодо національно-специфічних особливостей психології 

студентів, знайомство з системами освіти дозволять 

побудувати максимально сприятливі відносини з учнями і 

тим самим домогтися кращих результатів у навчальній 

роботі. 

Загальні принципи, які лежать в основі навчання 

іноземних мов, зокрема української мови як іноземної, 

належність учнів до певної нації з її особливою соціальною 

структурою, національно-культурною специфікою і 

національно-психологічними особливостями передбачає 

своєрідність педагогічного та методичного підходів. 

Сучасні методисти наголошують на необхідності 

врахування національної психології учнів шляхом 

реалізації принципу національно-орієнтованого навчання, 

під яким розуміється такий спосіб організації процесу 

навчання, за якого здійснюється спрямованість викладання 

саме на цю національну аудиторію [3]. 

Цей принцип навчання іноземної (української) мови 

реалізується також при створенні національно-

орієнтованих підручників, навчальних посібників та інших 

матеріалів. 

Результати досліджень різних аспектів 

етнопсихології сприяють оптимізації навчання і 

виховання. Викладачеві, для того щоб планувати й 

прогнозувати бажаний ефект від педагогічного впливу на 
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студентів, необхідно знати, який відбиток на сприйняття 

різних видів педагогічного впливу накладають не тільки 

вікові, гендерні, а й національні особливості психічного 

світу людей [4]. 

Наприклад, розуміння національної психології 

представників африканських країн дозволить викладачеві 

відповісти на питання, наскільки є можливим здійснення 

настанови на рівнопартнерство, уживаної в сучасній 

методиці, у процесі навчання учнів цієї етнокультурної 

приналежності. А.А. Леонтьєв з цього приводу пише: 

«Знання етнопсихологічних особливостей тих, кого 

навчають, дозволяє викладачу орієнтуватися в 

різноманітних, інколи досить складних, ситуаціях 

міжнаціонального спілкування, уникнути непорозумінь, 

досягти взаєморозуміння і тим самим розширити та 

збагатити діапазон особистісного спілкування з учнями в 

процесі педагогічної взаємодії» [5, 80 ]. 

У педагогічній традиції африканських країн між 

викладачем і учнями існує значна дистанція, тому 

скорочення або усунення цієї дистанції може бути 

розцінене ними як вияв викладачем слабкості і неповаги до 

власної особистості (чого дуже побоюються африканські 

учні по відношенню до себе), невміння правильно 

організувати навчальний процес і навіть не дуже високої 

компетентності викладача. Демократичний стиль 

спілкування слід застосовувати дуже обережно. 

Таким чином, особистий контакт зі студентами, 

знайомство з їхньою культурою, володіння національною 

мовою тощо сприяють покращенню взаєморозуміння і 

вдосконалення комунікації. 

Зазначимо, що національно-психологічні 

особливості африканських студентів не є перешкодою для 

впровадження нових інтенсивних форм навчання, однак 

при цьому необхідно враховувати ставлення учнів до тих 
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чи інших компонентів навчального процесу, яке є 

обумовленим їхньою етнокультурною належністю. 

Якщо неглибоко характеризувати головні 

особливості англомовних африканських студентів, можна 

зазначити їх схильність до повільного, на наш погляд, 

навчання і засвоєння нових понять; підвищену реакцію на 

«небезпеку»; разом з тим інтенсивне внутрішнє життя, 

мрійливість, роздуми про сенс життя. Франкомовні менш 

схильні до тривожності, більш відкриті й контактні, але не 

мають розвинених навичок самоорганізації, самоконтролю 

і дисципліни. Однак більшість з них під контролем 

викладача досить працездатні, цілеспрямовані, схильні до 

регулярності в навчанні. Вони зазвичай надають перевагу 

логічному лінійному поданню матеріалу в підручнику, 

чіткій структурованості й послідовності в організації 

навчального процесу. Не всі з них і не завжди (особливо 

англомовні), як кажуть, «схоплюють на льоту», але, 

розібравшись в матеріалі, найчастіше запам'ятовують його 

надовго. Люблять підтримувати «солідну» бесіду, 

проводити позитивні паралелі зі своєю батьківщиною, 

дійсно побожні. 

Африканська культура й цивілізація дуже несхожі 

на західну (європейську) з її яскраво вираженою 

індивідуальною основою. Разом з тим вона близька до 

індійської і китайської культур, в яких знайшли 

відображення принципи «колективізму». «Спільність 

людей – одна із стрижневих цінностей в Африці» [6, 48]. 

При цьому колективізм в Африці розуміється дуже широко 

– не тільки як спільність людей. Людині відводиться 

однакове місце в найскладнішій африканської громаді 

разом з «вищою силою», що стоїть високо над усіма 

різними духами (зокрема духами-людьми, давно 

померлими), тваринним і рослинним світом, а також 

неживою природою. 
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Зовсім не схожа на європейську і африканська сім'я, 

яка включає в себе не тільки нинішніх, а й померлих і 

навіть ще не народжених. Згідно з африканською уявою 

людина як особистість може існувати тільки в 

нерозривному зв'язку з померлими і ще не народженими. 

Це єдина нитка життя – так вважають в Африці. Головне в 

житті – те, що кожен в ідеалі може стати предком. А для 

цього необхідно мати нащадків. Тому наявність великої 

кількості родичів, велика родина – головне багатство 

людини. 

Африканці подарували світу також свою абсолютно 

самобутню культуру і мистецтво, що справило величезний 

вплив і на європейське мистецтво початку XX століття. 

Багато явищ африканської культури важко адекватно 

висловити європейською мовою. Африканець прагне, щоб 

речі, які він виготовляє, були красивими. Однак перш за 

все вони мають практичні функції: це зображення предків 

та інші ритуальні та побутові предмети, символи влади. 

Мистецтво як створення речей з суто естетичною метою – 

явище для традиційної Африки дуже рідкісне. 

Африканське мистецтво дуже експресивне, дуже емоційне, 

а головна ідея, яку воно виражає, – є якась безлика життєва 

сила, яку розлито по всьому світу, і люди її черпають. 

Тому африканська культура дуже життєстверджувальна. В 

європейських країнах (Україна не виняток) люблять 

сміятися над тим, що африканець може лежати під 

деревом, нічого не мати і бути щасливим. Але матеріали 

[7] порівняльного психологічного дослідження жителів 

Франції, Туреччини та Нігерії свідчать, що найщасливіші 

люди живуть у Нігерії, а найнещасніші – у Франції. Якщо 

ви приїдете в Нігерію, вас вразить велика кількість 

усміхнених облич на вулицях. Ця ідея життєвої сили лягла 

в основу побутової філософії: нігерійці вміють цінувати 

життя як таке, життя як факт. 



296 

 

Звичайно, сучасна Африка, як і раніше, – континент 

більшості країн так званого «третього світу», і, безперечно, 

їй дуже складно подолати економічну відсталість. Однак у 

переважній більшості країн розуміють, що шлях до 

поліпшення ситуації пролягає насамперед через розвиток 

освіти. Поки що не вистачає коштів, будівель, підручників, 

викладачів. Часто бідність не дозволяє людям відправляти 

дітей до школи, бо в сім’ї часто-густо навіть немає грошей 

на підручники, ручки і зошити – тому початкова освіта 

безкоштовна. Проте якість освіти дуже висока: навчання в 

школах і університетах відбувається переважно за 

американською або британською системою. Багато молоді 

потім їде вчитися за кордон, тому що вступити до 

університету вдома важко через високу конкуренцію. 

Здається, ми здатні зробити зміст, процес навчання 

привабливими для африканських студентів, щоб вони 

завжди з нетерпінням чекали зустрічі з викладачем. 

Необхідно дати учням відчути, що вони потрапили в гарні 

руки, що з ними працює не тільки висококваліфікований 

фахівець, а й культурна, ерудована сучасна людина, гарний 

психолог і надійний товариш – і їхні природні здібності і 

мовне чуття, властиве майже всім африканцям, 

проявляться повною мірою. 
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В. Н. Захарова 
Україна, м. Суми, СумДУ 

 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

На подготовительном отделении иностранные 

студенты должны получить базовые знания по 

специальным дисциплинам. Это значит, что им 

http://svr.su/content/item/2904/
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необходимо за короткое время усвоить программный 

материал и огромное количество незнакомых лексических 

единиц. 

Физика является достаточно сложной дисциплиной 

для иностранцев. Это проявляется в слабом знании важных 

разделов физики, неумении анализировать изучаемый 

материал, решать практические задачи. 

Поэтому необходимо в процессе преподавания 

физики использовать такие методы обучения, которые 

способствовали бы более рациональной организации 

учебного процесса, включали минимизацию и 

систематизацию учебного материала. 

Проанализируем основные методические направления 

преподавания физики студентам-иностранцам ПО ДМО 

СумГУ. 

 Формирование учебной мотивации в условиях 

сокращения учебной нагрузки. 

 Личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход при обучении физике. 

 Разработка и использование учебно-методической 

литературы. 

 Модульно-рейтинговый  и оперативный контроль 

знаний студентов-иностранцев. 

 Организация самостоятельной работы студентов-

иностранцев. 

Содержание и структура курса «Физика» составлены 

согласно программы для выпускников средней 

общеобразовательной школы Украины. Специфика 

преподавания физики иностранным студентам состоит в 

том, что они должны освоить учебный материал, 

рассчитанный на два учебных года в школе, фактически за 

полгода. 

Профессиональная дифференциация преподавания 

физики означает, что разные за профилем (инженерно-
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технический и медико-биологический) учебные группы 

изучают курс физики, который отличается количеством 

учебных часов. За 25 лет существования 

подготовительного отделения произошли существенные 

изменения в распределении учебных часов по физике, и, к 

сожалению, не в лучшую сторону. 

Опыт преподавания физики студентам-иностранцам на 

основных факультетах (ЭлИТ, медицинский) позволяет 

сделать вывод о том, что разнообразные формы обучения 

(лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

консультации, ИРС – индивидуальная работа со 

студентами, самоподготовка), которые использовались на 

подготовительном отделении в 1992-2012 г г., позволяли 

достичь главной педагогической цели в обучении 

студентов. 

В настоящее время на подготовительном отделении 

при обучении физике имеем такое условие «задачи»: 

программа по физике – величина постоянная, число часов 

– уменьшилось, число студентов – увеличилось. Причем, в 

одной группе практикуется объединение будущих 

инженеров и медиков с количеством студентов 12 и более. 

Решение этой «задачи» может состоять в том, чтобы 

- в минимальные сроки дать максимально полезную 

информацию; 

- большее внимание уделить текстовому материалу, 

который при обучении иностранных студентов является 

одним из источников основной информации по 

дисциплине. Он содержит основные определения 

физических явлений, законов,  единиц измерения 

физических величин; 

- научить студента говорить; 

- использовать полученные знания при решении 

ситуативных задач; 
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- показать студентам – будущим медикам неразрывную 

связь физики с биофизикой – физикой живых систем, что 

повышает заинтересованность студентов в учебе. 

Активизацию языковой деятельности студентов-

иностранцев и высокую эффективность на занятиях 

физики обеспечивает совместное параллельное 

использование учебно-методических пособий и «Словаря 

физических терминов», в котором физическая 

терминология представлена на английском, французском, 

арабском, турецком, монгольском, испанском, узбекском и 

украинском языках.  

Учебно-методические пособия по физике на ПО ДМО 

за 25 лет в процессе работы с иностранными студентами 

усовершенствовались, изменялись по форме и 

содержанию. Учебно-методические указания к таким 

разделам как «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и 

волны» переизданы на русском и на украинском языках. 

 

Материал каждого раздела разбит на блоки-модули. 

Каждый модуль содержит темы практических занятий, 

примеры решения задач, задачи для самостоятельного 

решения, вопросы тематических контролей. 

Материал каждой темы – это план-конспект одного 

занятия. Он содержит теоретическую часть, ключевые 

слова и термины с ударением для правильного 

произношения, актуальные для данной темы конструкции, 

контрольные вопросы. 

В конце каждого раздела есть перечень основных 

формул, приложения, таблицы и ответы к задачам для 

самостоятельного решения. 

Поэтому при изучении каждой темы можно 

отрабатывать такие умения как запись под диктовку, 

чтение формул и определений, формулировки законов. В 
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конце каждого занятия студенты отвечают на вопросы 

тематического контроля. Таким образом, многоразовое 

произношение терминологической лексики способствует 

усвоению ее студентами и формированию знаний и 

умений, которые могут быть использованы ими при 

изучении других общеобразовательных дисциплин.  

Из опыта следует, что единственная приемлемая форма 

определения результативности обучения студентов-

иностранцев, которая позволяет контролировать поэтапное 

усвоение материала в пределах отдельных пяти модулей, – 

это постоянный контроль успеваемости с определением их 

индивидуального рейтинга (кумулятивного индекса). 

Контрольные задания имеют сразу две базовые 

функции – учебную и контролирующую. Для проверки 

знаний студентов можно использовать три способа: 

письменный (формулы, решения физических задач); 

практический (лабораторные работы); устный 

(определение физических величин, формулировка 

законов). 

При устном способе большое внимание уделяется 

произношению, акцентологии, построению грамматически 

правильных конструкций ответов. 

Несмотря на то что такой контроль требует больших 

затрат времени преподавателя, он очень важен, так как при 

вербальном общении студента и преподавателя процесс 

обучения продолжается и во время контроля. 

Рейтинговая оценка модуля (сумма баллов за 

отдельные блоки) выставляется на экране рейтинг-

контроля в деканате, что позволяет активизировать 

учебную деятельность студентов и вносит 

соревновательный дух в обучение студентов. 
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О. П. Конек, Орджия Мартинес 
Украина, г. Сумы, СумГУ 

 
 

ПРИВЕТСТВИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И 

ЯЗЫКЕ ИГБО 
 

Важным элементом любой национальной культуры 

является речевой этикет. В общепринятых формулах 

речевого общения отражены исторический опыт, 

культурные ценности, традиции, обычаи, особенности 

быта народа. 

Знакомство с иностранным языком и культурой 

носителей этого языка традиционно начинается с речевых 

формул знакомства, приветствия, прощания.  

Как известно, в русском языке насчитывается около 

40 речевых фраз-приветствий. В целом все приветствия 

можно разделить на основные и сопровождающие 

основные. Кроме того, их можно классифицировать по 

разным признакам: 

- в зависимости от времени суток: Доброе утро!, 

Добрый день!, Добрый вечер!; 

- в зависимости от ситуации: приветствия при 

встрече, приветствия на работе, приветствия для 

приехавших, приветствия для входящего, приветствия 

тому, кого давно не видели, приветствия больному и т.п.; 

- в зависимости от возраста коммуникантов: 

молодежные приветствия, приветствия младших старшим, 

приветствия старших младшим. 

Различают также официальные и неофициальные 

(разговорные, дружеские) приветствия. Особенностью 

неофициальных приветствий является наличие 

коннотативной окраски. 

Таким образом, в процессе овладения русским 

языком как иностранным студенты должны не только 
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запомнить речевые формулы, но самое главное – усвоить 

особенности употребления фраз-приветствий в различных 

коммуникативных ситуациях, их стилистическую и 

эмоциональную нагрузку. 

Одной из форм работы, направленной на решение 

этой проблемы, является сопоставительный анализ фраз-

приветствий на русском и родном для студентов-

иностранцев языке с последующим закреплением 

полученной информации с помощью специального 

комплекса заданий. 

Следует отметить, что два языка, даже если 

совпадают своими денотатами (объективным 

содержанием), могут различаться эмоционально-

эстетическими ассоциациями. Это касается и слов и 

выражений, выполняющих роль приветствий.  

Рассмотрим особенности приветствия в русском 

языке и языке игбо. 

Сравнивая систему приветствий в этих языках, 

следует отметить, что в русском языке употребляются две 

формы обращения – единственная и множественная, 

которая выступает также формой вежливости. Форма на 

«вы» используется при обращении к человеку, старшему 

по возрасту, незнакомому младшему или ровеснику. 

Форма единственного числа используется, когда 

обращаются к младшему (знакомому или незнакомому 

человеку). Друг к другу на «ты» обращаются муж и жена, 

сын и отец, младшие и старшие братья и сестры, друзья. В 

языке же игбо форма единственного числа отсутствует. 

Представим анализируемые формы приветствий в виде 

таблицы. 
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Основные формы приветствия 

Русские Игбо Примечание 

Доброе утро! 

 

 

Ibọlachi  

Ụtụtụ ọma  

С 4 часов утра до 12 

часов дня  

При встрече в 

утреннее время; 

наиболее 

употребительно 

непосредственно 

после сна 

Доброе утро! Isala chi  С 6 часов утра до 12 

часов дня 

Добрый день! 

 

Efife Ọma  

 

Imela ehiihie  

 

Ezigbo ehihie  

С 12 часов дня до 

18.30  

 

При встрече в 

дневное время 

Добрый вечер! 

 

Mgbede  С 18.30 до 12 часов 

ночи  

При встрече вечером 

Привет! 

 

Ndewo Разговорное, очень 

широко 

распространено, 

особенно среди 

молодежи 

Приветствую 

(вас) 

 

Ekele Официальное 

Употребляется 

старшими по 

отношению младшим 

(по возрасту или 

положению) 

Добро 

пожаловать! 

Nno  Официальное, для 

приехавших 
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Фразы, сопровождающие основные приветствия 

Русские Игбо  Примечание 

(Очень) рад(а) 

вас видеть!  

Obi dikwam uto 

ihu gi! 

Нейтральное 

Как хорошо, 

что я встретил 

вас 

Ọ bụ ihe ọma na 

m zutere gi! 

Нейтральное 

Как (вы) 

живёте 

Olee otú i ebi! Нейтральное 

Как живёшь? 

Как жизнь? 

Как семья? 

Как успехи? 

Как дела? 

Что нового? 

Что слышно? 

Kedu ka ị mere? 

Kedu ka ndu 

mere? 

Olee otu ezinulo? 

Kedu ka o si aga? 

Kedu ka ị mere? 

Kedu nke pụtara 

ọhụrụ? 

Gịnị ka ị na-anụ? 

Разговорное, 

дружеское 

 

 

Приветствие на 

работе 

 

Как здоровье?  

Как ваше 

здоровье? 

 

Olee otu ahu ike? 

Olee otú ahu ike 

gị? 

 

старшие младшим 

младшие старшим 

При обращении  к 

человеку, который 

болел, болен или к 

пожилому, старому 

Как 

поживаете? 

Kedu ka ị mere Общеупотребительное 

Употребляется 

нечасто, 

преимущественно 

пожилыми людьми  

Как дети? Olee otu 

umuaka?  

Употребляется при 

встрече 
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Фразы, употребляющиеся при случайной встрече 

Русские Игбо Примечание 

Какая 

неожиданность! 

Какая приятная 

неожиданность! 

Lee ihe itunanya! 

Ihe a uto na anya! 

 

Употребляются как 

первые фразы при 

встрече или вслед 

за основным 

приветствием 

Тысячу лет не 

виделись! 

Целую вечность 

не видел(а) тебя 

(вас)! 

Сто лет не 

видел(а) тебя 

(вас)! 

Сколько лет, 

сколько зим! 

A puku afọ 

ahụghị! 

 

N'ihi na afọ m na-

ahụbeghị ị 

 

Ahụtụbeghị m gị 

na otu narị afọ! 

Oteaka anyị hụrụ! 

Эти фразы 

эмоционально  

окрашены. В 

русском языке 

часто начинаются 

междометием О! 

 

 

Как видим, в обоих языках существуют приветствия 

для каждого времени суток: утра, дня и вечера. Однако в 

языке игбо утренние приветствия зависят от времени, а 

также есть три равноправные формы дневных 

приветствий. В русском языке есть только три 

приветствия: Доброе утро!, Добрый день и Добрый вечер, 

причем слова могут меняться местами (например, День 

добрый!). Инверсия выполняет стилистическую функцию, 

привнося оттенок доброжелательности. Кроме того, в 

отличие от языка игбо в русском языке есть приветствие, 

которое может использоваться в любое время суток: 

Здравствуй (те). 

В языке игбо выбор приветствий зависит от того, 

кто к кому обращаются, от возраста людей, 
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приветствующих друг друга, например, Olee otu ahu ike? 

возможно только при обращении старших к младшим. 

В русском языке при выборе приветствия 

учитывается характер взаимоотношений собеседников, 

например, Привет! допустимо между хорошо знакомыми 

людьми, ровесниками, чаще всего используется 

молодежью; Как дела? обычно используется старшими при 

обращении к младшим или между ровесниками, но Как 

ваши делa? возможно и по отношению к старшим. 

В языке игбо существует множество приветствий, 

употребляющихся по разным поводам и в разных 

обстоятельствах. Но лишь немногие из них имеют 

соответствия в русском языке. В свою очередь, в русском 

языке также есть выражения, отсутствующие в языке игбо. 

Знакомя студентов-иностранцев с речевым 

этикетом в русском языке, следует обязательно 

познакомить их с невербальными средствами, 

сопровождающими приветствия, – такими, как 

рукопожатие, целование, поклон и др., поскольку в них 

также отражены особенности национальной культуры, 

исторического опыта, верования русских людей.  

Так, студенты узнают, что рукопожатие больше 

характерно между мужчинами, что русские люди, войдя в 

помещение, сказав общее «Здравствуйте!», приветствуют 

наклоном головы всех незнакомых и пожимают руку тем, с 

которыми уже знакомы. Приветствия на улице состоят из 

легкого поклона без каких-либо восклицаний. Простой 

жест, легкая улыбка выражают почтительность и 

уважение.  

Русские приветствуют друг друга, придерживаясь 

следующих правил: мужчина приветствует женщину, 

младший по возрасту – старшего, младшая по возрасту 

женщина – старшую и мужчину, который намного старше 
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ее, младший по должности работник – старшего. 

Рукопожатия не всегда обязательны. 

Для народа игбо принято приветствовать друг 

друга, преклоняя колени. Такая форма приветствия 

является традиционной в семье, в школе, за исключением 

людей пожилого возраста. Раньше девушки также 

опускались на колени, сегодня девушки совершают своего 

рода «книксен», приседая перед старшими 

родственниками и уважаемыми в обществе мужчинами. 

Рукопожатие больше характерно только между друзьями. 

Таким образом, изучение приветствий в разных 

языках представляет страноведческий интерес и имеет 

практическое значение в обучении русскому языку как 

иностранному студентов – носителей языка игбо. И, хотя 

формы приветствий в русском языке и языке игбо 

несколько отличаются, в целом речевой этикет в своей 

основе одинаков: люди, встречаясь, желают друг другу 

здоровья, добра, благополучия, успехов в работе, доброго 

утра, дня или вечера. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 
 

Сучасні інтеграційні процеси, академічна 

мобільність сприяють зростанню кількості іноземних 

студентів, які приїздять на навчання в Україну для 

здобуття якісної освіти.   

Згідно з даними Українського державного центру 

міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України 

[1], у 2016 році  в українських вишах навчається близько 

64000 іноземних студентів із 148 країн світу. Найбільше 

приїздить молодь з Азербайджану (16%), Туркменістану 

(15%), Індії (10%), Нігерії (6%), Йорданії (5%), Іраку (4%).  

Кількість іноземних студентів, які приїздять на 

навчання в Сумський державний університет, рік від року 

зростає. Згідно зі статистичними даними відділу реєстрації 

іноземних громадян департаменту міжнародної освіти 

СумДУ (станом на березень 2017 року), усього навчається 

1188 іноземних студентів, з них: 148 студентів з Індії, 191 

– з Йорданії, 182 – з Нігерії, 100 – з Туреччини, 91 – з 

Узбекистану, 76 – з Палестини, 58 – з Танзанії. Найбільш 

популярними спеціальностями серед іноземців є медичні, 

класичні, технічні та інші. 

Враховуючи вищезазначені факти, у професійній 

підготовці іноземних студентів різних спеціальностей 

пріоритетне місце відведено мовній підготовці, що є дуже 

важливим чинником не тільки для їх швидшої адаптації, 

міжкультурної комунікації та інтеграції в освітнє 

середовище, а й для їх подальшої професійної діяльності і 

формуванню професійної комунікативної компетентності.  
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Багато науковців займаються дослідженням 

проблеми формування іншомовної комунікативної 

компетентності (І. Зотова, С. Козак, Є. Костик, Я. 

Проскуркіна, О. Тинкалюк, Ю. Ященко). Саме поняття 

«комунікативна компетентність»  трактують як «здатність 

встановлювати і підтримувати необхідні контакти з 

іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, 

що забезпечують успішне протікання комунікативних 

процесів у людини» [2].  

Взагалі професійну іншомовну комунікативну 

компетентність науковці Є. Костик і О. Тинкалюк [6] 

розглядають як: 1) здатність здійснювати міжкультурне 

професійно спрямоване спілкування; взаємодіяти з носіями 

іншої культури, беручи до уваги національні цінності, 

норми та уявлення; створювати позитивний настрій 

спілкування для комунікантів; вибирати комунікативно 

цілеспрямовані способи вербальної та невербальної 

поведінки на основі знань про науку і культуру інших 

народів у межах полілогу культур; 2) результат затрачених 

зусиль, спрямованих на формування таких іншомовних 

знань і вмінь, які відображають лінгвістичний, професійно-

контекстуальний, психологічний, соціальний та 

ситуативний стан мови як засобу професійного 

спілкування в сфері професійної діяльності та 

особистісного спілкування; 3) сформовану в процесі 

навчання іноземної мови здатність вільно і адекватно до 

умов соціально-рольових ситуацій професійної діяльності 

розуміти й зумовлювати відповідні мовленнєві 

висловлювання згідно з теоретичними положеннями і 

знаннями, що виконують інформаційно- комунікативну 

функцію, а також практичні вміння та навички, які 

забезпечують перцептивно-комунікативну та інтеракційно-

комунікативну функції спілкування за допомогою засобів 

іноземної мови; 4) володіння індивідом необхідною сумою 
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знань, умінь і навичок, що визначають ступінь 

сформованості його професійної діяльності, стилю 

професійного спілкування та його особистості як носія 

визначених цінностей, ідеалів і професійної свідомості.  

Науковець С. Козак [3], досліджуючи іншомовну 

комунікативну компетенцію, трактує її як сукупність 

чотирьох компетенцій: - лінгвістичної (комплекс знань, 

умінь та навичок, які забезпечують оволодіння мовними 

засобами, визначення комунікативного змісту розуміння 

окремих мовних одиниць, їхніх значень, форми і 

структури, зв’язків між ними). - соціокультурної 

(науковець характеризує її як розуміння 

лінгвокраїнознавчих реалій, що сприяє розвитку розуміння 

й тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки 

у професійному середовищі). Ця компетенція забезпечує 

також розвиток умінь, характерних для поведінки в різних 

культурних і професійних ситуаціях; - стратегічна 

(наявність блоку знань, умінь та навичок, що забезпечують 

розуміння методу викладу й способу поєднання речень, 

визначення важливості теми повідомлення, логічного 

зв’язку між частинами тексту та порядку деталізації 

їхнього логічного взаємозв’язку); - професійна (забезпечує 

розуміння конкретних професійних проблем та 

адекватність формулювання висновків, об’єктивацію 

спеціальних термінів, виокремлення головної інформації, 

оцінення її значущості з позиції професійної діяльності; 

допомагає подолати психологічні бар’єри під час 

спілкування за допомогою засобів іноземної мови; 

активізує комунікативний потенціал особистості на основі 

усвідомлення нею власної потреби в такому спілкуванні). 

Для формування професійної комунікативної 

компетентності іноземців важливо координувати мету, 

зміст, форми і методи мовної підготовки. Викладачі 

кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ 
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ефективно працюють над вдосконаленням навчальних 

програм та методичного забезпечення з метою формування 

професійної комунікативної компетентності іноземних 

студентів. У зв’язку з тим, що іноземці здобувають освіту в 

Україні, то  половина студентів-іноземців в СумДУ 

навчається українською мовою. У більш ніж тридцяти 

відсотків викладають російською. Англійською ж мовою 

навчаються майже дев’ятнадцять відсотків іноземних 

студентів. Таку статистику можна простежити  у більшості 

університетах України. Вивчення іноземцями української 

мови як державної покликане забезпечувати функцію 

міжнаціонального спілкування [5].  

Зважаючи на це, у Сумському державному 

університеті в навчальні плани підготовки студентів 4-го 

курсу медичного інституту введено навчальну дисципліну 

«Українська мова як мова професійного навчання». Цей 

курс має на меті ознайомити іноземних студентів із 

основами української мови, дати поняття про фонетичні та 

граматичні особливості, забезпечити оволодіння 

лексичним мінімумом. Основним завданням курсу є 

формування мотивації іноземних студентів до вивчення 

української мови, яка є державноя мовоя, офіційною 

мовою медичної документації. Головна мета навчання 

української мови іноземних студентів медичного профілю 

реалізуються у практичних (комунікативних), навчальних 

та виховних завданнях. Ці завдання можуть бути 

реалізовані лише за умови досягнення іноземними 

студентами певного рівня оволодіння мовою, тому 

комунікативна мета навчання є провідною. Ця мета 

здійсняються шляхом формування у студентів необхідних 

мовних та мовленнєвих умінь у читанні, аудіюванні, 

говорінні та письмі. Тобто мовна підготовка спрямована на 

формування професійної комунікативної компетентності 

іноземних студентів. Цей процес здійснюється шляхом 
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імплементації основних методологічних підходів, а саме: 

комунікативного, професійно-орієнтованого, 

соціокультурного. 

Охарактеризуємо детальніше зазначені педагогічні 

підходи.  

Викладання мови важливо здійснювати з 

урахуванням комунікативного підходу, тому що саме на 

початковому етапі мовної підготовки  іноземних студентів 

комунікативна мета є провідною. Сформульовані 

Є. Пасовим [4] принципи комунікативного навчання 

іноземної мови дозволяють отримати найбільш повне 

уявлення про комунікативний підхід.  

Принцип мовленнєво-розумової активності 

передбачає таку організацію навчання, за якої іноземні 

студенти постійно задіяні у процесі спілкування. Згідно з 

цим принципом змістовою основою комунікативного 

навчання виступає проблемність. Для організації процесу 

навчання та  спілкування необхідно здійснити вибір тих 

проблем та проблемних ситуацій, які здатні активізувати 

розумову діяльність студентів. Принцип мовленнєво-

розумової активності передбачає, що будь-який 

мовленнєвий матеріал (фраза, текст) має комунікативну 

цінність, тобто використовується носіями мови у процесі 

спілкування. Комунікативний  підхід викликає не 

зовнішню, а внутрішню активність іноземних студентів, 

коли вони залучені у процес спілкування, навіть не 

сказавши вголос жодного слова [4, c. 120]. 

 Принцип індивідуалізації Є. Пасов  вважає основою 

комунікативного навчання, одним з головних засобів 

створення мотивації. Спілкування завжди індивідуальне, 

завжди забарвлене всіма рисами індивідуальності людини: 

індивідуальними, суб’єктними і особистісними. Принцип 

ситуативності передбачає визнання ситуації як одиниці 

організації процесу навчання іншомовного спілкування. 
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Ситуація у комунікативному навчанні іноземних студентів 

забезпечує презентацію мовленнєвого матеріалу, 

формування мовленнєвих навичок. Принцип новизни 

важливий для успішності комунікативного навчання. 

Новизна стосується змісту матеріалу (текстів, вправ), умов 

навчання (організації навчання), прийомів навчання, форм 

організації навчального процесу (видів уроків) та ін. 

Принцип новизни забезпечує підтримку інтересу до 

навчання, формування мовленнєвих навичок [4, c. 121].  

Ураховуючи зазначені вище принципи, виокремимо 

основні завдання  викладання курсу української/російської 

мови як іноземної на початковому етапі навчання, зокрема 

формувати уміння та навички ознайомлювального та 

вивчаючого читання; формувати уміння репродукувати 

інформацію прочитаних текстів; ставити питання та 

відповідати на них по прочитаному (прослуханому) тексту; 

вести бесіду; формувати власне висловлювання; складати 

мікродіалоги; формувати уміння складати план (простий, 

складний, концептуальний, тематичний), конспектувати 

прочитаний та прослуханий матеріал; складати за 

аналогією власний мікротекст на основі плану тощо.   

Навчальна дисципліна «Українська мова як 

іноземна» покликана забезпечити оволодіння студентами-

іноземцями підмовою медичних спеціальностей наукового 

стилю мовлення. Існує потреба в інтеграції та 

взаємозв’язку мови з базовими навчальними дисциплінами 

(Українська/Російська мова + Біологія, Анатомія, 

Гістологія, Хімія та ін.). Граматичний та текстовий 

матеріал, тренувальні вправи доцільно підбирати з 

урахуванням обсягу та змісту природничо-наукових 

дисциплін (анатомія, біологія, хімія та ін.) з урахуванням 

професійно-орієнтованого підходу, що  забезпечує 

розуміння конкретних професійних проблем та 

адекватність формулювання висновків, об’єктивного 
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сприйняття спеціальних термінів та медичної лексики, 

виокремлення головної інформації, оцінювання її 

значущості з позиції професійної діяльності. 

Однак, як показує досвід викладання у медичному 

інституті Сумського державного університету, кожний 

студент сприймає інформацію по-різному. Особливістю 

викладання мови для іноземних студентів є врахування 

їхніх вікових, мовленнєвих, культурологічних 

особливостей, навчального досвіду. Полікультурні групи з 

різних країн, з різним рівнем комунікативних навичок 

вимагають від викладача урізноманітнення матеріалу, щоб 

кожен іноземний студент мав змогу оволодіти 

мовленнєвими компетентностями. Викладачеві необхідно 

здійснювати особистісно-орієнтований підхід при 

викладанні мови іноземним студентам. Доцільно 

використовувати різноманітні форми і методи організації 

навчальної роботи, продумувати чергування різних типів 

завдань, заохочувати вихованців до висловлювання 

оригінальних ідей і гіпотез, прагнути до створення ситуації 

успіху для кожного студента. Важливо підбирати вправи 

та комунікативні ситуації з урахуванням напрямку 

підготовки студентів (наприклад, тексти, що стосуються 

лікувальної справи,  найбільш уживану лексику в межах 

визначеної тематики і сфери спілкування).  

Процес адаптації, соціалізації та навчання 

іноземних студентів у новому середовищі неможливий без 

урахування положень соціокультурного підходу. Головним 

джерелом соціокультурних знань для іноземних студентів 

є текстова інформація. Викладачеві доцільно насичувати 

мовну програму темами, які стосуються основ адаптації до 

іншомовного середовища, актуального навчально-

професійного спілкування, майбутньої професії, 

наприклад, тем медичного спрямування: «Україна – 

європейська держава», «Місто Суми», «Мій університет», 
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«В аудиторії», «Моя майбутня професія - лікар», «В 

аптеці», «На прийомі у лікаря» і т. п.  

Соціокультурний підхід сприяє формуванню 

лінгвосоціокультурної компетентності, тобто здатності 

іноземцям до розуміння культури іншого народу, 

позитивного до неї ставлення, осмислення звичаїв, 

традицій, моральних цінностей та інших компонентів, 

враховуючи власну культури, а також уміння ефективно 

функціонувати в умовах іншого лінгвокультурного 

середовища. Важливо навчити іноземців говорити так, щоб 

їх можна було зрозуміти. Соціокультурний аспект 

навчання українській мові як іноземній розподіляється на 

два напрями: культурнокраїнознавчий та соціологічний. 

Культурнокраїнознавчий  напрям  передбачає оволодіння 

іноземцями знаннями основних фактів з історії країни до 

якої іноземці прибули на навчання, державно-правових, 

економічних та культурних особливостей. У свою чергу 

соціологічний напрям охоплює знання важливих для 

спілкування особливостей мовленевої та немовленевої 

поведінки носіїв мови і вміння поводити себе у 

відповідності до цих знань. Іноземні студенти мають 

розуміти соціальні умовності ( уміння почати і завершити 

бесіду, знати привітання, вибачення тощо; жести), 

соціальні звичаї (візити, їжа, напої, запрошення), загальну 

інформацію (про умови життя, особливості повсякденного 

життя, міжособистісні стосунки, суспільні цінності тощо). 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
 

Изучение особенностей пребывания иностранных 

студентов в Украине выявляет ряд проблем, решение 

которых будет содействовать привлечению на обучение в 
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Украину студентов-иностранцев, что имеет важное 

значение для сохранения научного и образовательного 

потенциала украинских высших учебных заведений. 

Процесс обучения иностранных студентов не может 

происходить в отрыве от социально культурной среды 

принимающей стороны. Поэтому вопрос адаптации – это 

сущностный фактор, который влияет на эффективность 

обучения. 

Процесс адаптации студентов происходит на разных 

уровнях: межличностные отношения, психические 

функции, индивидуальное поведение, 

психофизиологические регуляции, физиологические 

механизмы деятельности, здоровья и функциональных 

резервов организма. 

Как критерии адаптации студентов к обучению, 

используют объективные показатели (успеваемость, 

показатели активности, запоминания, мышления и др.) и 

субъективные (отношение к предмету, удовлетворение 

процессом обучения, академической группой, мотивация 

обучения). 

Выделяют несколько типов поведения студентов в 

условиях обучения. Для первого типа характерна внешняя 

мотивация обучения, на основе которой студент нуждается 

в одобрении своих действий другими студентами, 

друзьями и потому оценки, полученные на занятиях, 

имеют значение статусных показателей. Оценка для такого 

типа студентов – способ самоутверждения, но у таких 

студентов низкая стрессовая устойчивость. 

Второй тип – противоположный. Такой студент 

понимает, что систематическая работа требует 

значительных усилий, и, поскольку он заплатил за 

обучение, ему выдадут диплом даже со слабой 

успеваемостью, на некоторые предметы не обращает 

внимания, а в конечном итоге – неполное использование 
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своих возможностей и неэффективная трата времени. 

Иногда такие иностранные студенты остаются на 

повторный курс обучения. 

Для третього типа студентов свойственна 

внутренняя мотивация обучения и обусловленный этим 

прагматизм. Такие студенты уже имеют жизненную 

ориентацию на получение конкретной специальности, они 

ориентированны на рациональное использование времени, 

для них главным фактором успешной адаптации является 

процесс обучения и приобретение необходимых знаний и 

навыков. Понятно, что такой тип адаптации к обучению 

наиболее перспективный, но встречается в группах 

иностранных студентов не часто и преимущественно у 

личностей, которые уже имеют специальное образование 

(медицинские колледжи, университеты). 

В связи с тем, что количество иностранных 

студентов в украинских вузах с каждым годом 

увеличивается, Министерством образования и науки была 

поставлена задача решения языкового вопроса [3, с. 14]. 

Преодоление языкового барьера – не самое трудное. 

Намного сложнее принять чужую культуру. Иностранному 

студенту приходится еще входить в студенческую среду, 

вписываться в основные нормы международного 

коллектива, находить ощущение академической 

равноправности, и при этом учиться профессии. И если 

учесть национализм и расизм, который присутствует у 

отдельных представителей титульного населения, 

бюрократические промедления при регистрации, бытовые 

проблемы, необычный климат, то становится понятным, 

что все это во много раз усиливает трудности 

иностранного студента.  

Процесс адаптации к необычному социальному и 

культурному окружению длится весь период обучения, и 

успешность его зависит как от индивидуальных 
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особенностей и характера студента, так и от 

профессионально-человеческих качеств преподавателей. 

Кто-то из молодых людей легко и гармонично входит в 

новую среду, принимает язык, разделяет обычаи, с 

уважением относится к ценностям. Кто-то делает это 

только частично, соглашаясь принять только обязательные 

нормы при условии сохранения собственных традиций. 

Кто-то из студентов совсем не готов идти ни на какие 

компромиссы, так и остается отделенным. И хорошо, если 

он все же успешно оканчивает процесс обучения, а не 

уезжает надломленным и ожесточенным. 

В это время очень важно приобщение студентов, 

которые уже прошли процесс адаптации, на добровольной 

основе к запланированным культурным мероприятиям 

иностранных и отечественных студентов, это может 

содействовать не только ускорению процесса адаптации 

будущих студентов, но и развитию толерантного 

отношения в общей студенческой среде [2, с. 20]. 

В организации досуга иностранные студенты 

неизменно оказываются на высоте: это и вечера знакомств, 

и дискотеки, всяческие концертные программы и 

олимпиады, и, конечно же, – спортивные мероприятия. 

Национальные и конфессиональные праздники больше 

всего содействуют интернациональной дружбе и 

взаимопониманию. Благодаря всему этому, к концу 

обучения иностранные студенты находят друзей, находят 

новые ценности и модели поведения, и возвращаются на 

родину не только отличными специалистами, но и более 

социально гибкими, с богатым культурным багажом.   

Итак, как мы видим, студент-иностранец 

оказывается в ситуации двойной адаптации: адаптация к 

условиям конкретного ВУЗа и адаптация к инокультурной 

среде. На наш взгляд, эти два компонента адаптации 

взаимозависимы. Попадая в инокультурную среду, 
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иностранцам приходится адаптироваться к ней с разных 

позиций: как представителям своей социокультуры с 

присущими ей особенностями, традициями, стереотипами 

поведения и системой ценностей; как личностям с 

определенными психофизиологическими особенностями. 

Также им приходится приспосабливаться к 

интернациональному составу учебных групп, где 

обучаются представители разных народов, культур, 

вероисповеданий. 

Современный мир характеризуется интенсивным 

развитием контактов между разными странами. 

Увеличиваются потоки молодежи из одной страны в 

другую, которые желают получить высшее образование. 

Подготовительные факультеты являются начальным 

звеном в системе обучения иностранных специалистов в 

украинских ВУЗах. 

Мы стоим на пороге значительных изменений в 

образовании и в условиях труда, что вызывает насущную 

необходимость в обучении на протяжении всей жизни. Мы 

обязаны дать нашему обществу такую систему высшего 

образования, которая бы обеспечивала студентам 

благоприятные условия поиска сферы наиболее 

плодотворного применения полученных знаний [1, с. 11]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 
 

 В процессе обучения русскому языку как 

иностранному в последнее время широко используются 

компьютеры, интерактивные доски, интернет, различного 

рода мобильные устройства, гаджеты и т.д., так как 

информационно-коммуникационные технологии в 

последнее время заняли прочное место не только в нашей 

повседневной жизни, но и в практике обучения. И здесь 

необходимо отметить использование, в первую очередь, 

компьютера «как универсального комплексного 

технического средства, способного выполнять функции 

книги, пишущей машинки, классной доски, магнитофона, 

радио, кино и др. Компьютер заставляет изменять сами 

педагогические технологии и становится неотъемлемой 

частью урока. Этот универсальный инструмент 

многократно увеличивает педагогический потенциал 

преподавателя» [3, с. 48]. 

 Информационно-коммуникативные технологии в 

значительной степени могут способствовать 

индивидуализации обучения, тем самым повышая 

мотивацию учащегося, активно вовлекая его в процесс 

формирования языковых, речевых и культурных 

компетенций, позволяющих ему общаться в новом для 

него культурно-языковом социуме. 
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 Перспективным направлением, как представляется, 

является разработка мультимедийных учебных 

комплексов. В мультимедийном пособии в виде «единого 

объекта-контейнера может быть представлена 

разнообразная текстовая, аудиальная, графическая, 

анимированная или аудиовизуальная информация, а также 

возможность интерактивного взаимодействия 

обучающихся с ней» [1, с. 56]. 

 Мультимедийные технологии обеспечивают синтез 

текста, образа и звука, максимально реализуя заложенные 

в них потенциальные возможности, повышающие 

эффективность обучения. Психологи считают, что 

эффективность восприятия информации на слух составляет 

16%, зрительного восприятия – 25%, слухового и 

зрительного одновременно – до 65%, одновременное 

использование зрительного и слухового каналов 

восприятия информации «повышает запоминаемость на 40 

– 50%» [2, с. 443]. 

 Для обучения иностранных студентов русскому 

языку можно создать мультимедийное учебное пособие 

для начального этапа обучения. Пособие можно 

использовать как на уроках русского языка под 

руководством преподавателя, так и, в большей степени, 

для самостоятельной работы учащегося. В первую очередь 

пособие призвано помочь студенту в овладении 

произносительными нормами русского языка и трудной 

для многих групп иностранных учащихся русской 

графикой. 

 Пособие содержит 4 раздела: Фонетика, Графика, 

Говорение и Тесты. Каждый раздел делится на несколько 

уроков. В разделе Фонетика в первом уроке студенты 

знакомятся с произносительными нормами русского языка. 

Сначала даются гласные звуки [а,о,у,э,и,ы], а потом – 

согласные. Порядок введения звуков традиционный, 
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используемый в большинстве учебных пособий по РКИ 

для начального этапа. На странице размещены схемы 

артикуляций русских звуков. Преподавателю следует 

перед началом работы познакомить студентов с 

устройством речевого аппарата и его обозначениями на 

схемах артикуляций. Студент видит схему артикуляции 

звука, слышит произносимый диктором звук и видит, как 

двигаются губы, в каких направлениях двигается язык на 

схеме артикуляции, двигается ли он вперед при 

произнесении звука, оттягивается назад, поднимается или 

опускается. Это, безусловно, должно помочь студенту 

осознать работу артикуляционного аппарата, облегчить 

произнесение русских звуков. Далее произносимый 

диктором звук соотносится с буквой алфавита. Даются 

прописные и строчные буквы в двух вариантах: печатном 

и рукописном. Это способствует выработке умений 

студента определять звукобуквенные соотнесения в 

русском языке. Электронная ручка пишет слова, студент 

имеет возможность видеть, как соединяются буквы на 

письме, ставится ударение, безударная гласная о пишется 

красным цветом, а затем диктор озвучивает слово. У 

студента вырабатываются навыки написания и соединения 

русских букв в первых словах, таких как «кто, брат, Иван, 

подруга» и т.д., а кроме того – навыки аудирования и в 

какой-то мере – чтения, т.к. слова пишутся, а потом 

произносятся диктором. В отдельный урок вынести 

правила чтения: безударного гласного «о» и правила 

оглушения звонких согласных на конце слов и в сочетании 

«звонкий согласный + глухой» в середине слова. Звуки, 

которые меняют свое качество, подчеркиваются 

электронной ручкой и сверху пишется звук, который 

произносится. Экран монитора представляет собой 

картину в раме приятных цветовых оттенков, на полотне 

которой и презентуются все учебные материалы. 
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Использование анимации в виде электронной ручки 

разных цветов (синего и красного), подчеркивание, 

приятные картинки, звук – все это эмоционально 

воздействует на учащегося, активизирует его память, 

способствует более быстрому усвоению материала. 

 Овладение навыками русского письма представляет 

определенные трудности для иностранных учащихся, как 

для тех, которые владеют каким-либо европейским 

языком, так и для тех, кто не владеет европейским языком, 

а значит, не знаком с латиницей. Студенты, владеющие 

латиницей, на начальном этапе обучения языку довольно 

долго путаются в написании некоторых русских букв, 

имеющих аналоги в латинице. Так, рукописная прописная 

русская буква «Д» похожа на прописную латинскую, а вот 

строчная «д» похожа на другую латинскую букву «g». (Д д 

и G g). Латинская прописная буква «B» и в рукописном 

варианте строчная «b» в русском алфавите обозначает 

совсем другой звук – «в», поэтому вместо слов «учебник, 

учеба» получаются «учевник, учева». Вместо буквы «у» 

студенты пишут букву «и», в этом случае слова «музей, 

музыка» превращаются в «мизей, мизыка». Русская буква 

«П п» заменяется латинской «P p», поэтому слово «пиво» 

приобретает вид «риво». Буква «Л л» в тетрадях студентов 

подозрительно напоминает латинскую рукописную «L l», 

т.к. крючок отрывается от строчки и лишен точки, а буква 

«М м» подменяется латинской «M m», поэтому «мама» 

студенты пишут как «mаmа». Все эти ошибки в написании 

носят интерференционный характер и типичны для 

студентов, владеющих в той или иной степени одним из 

европейских языков, письмо которого основано на 

латинице. Ошибки второго типа объясняются трудностями 

самой русской графики. Например, строчную букву «б» 

студенты зачастую начинают писать сверху, отчего 

искажается ее графический облик. Рукописную букву «Я 
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я» студент подменяет печатной, так как она легче в 

написании, то же происходит и со строчной буквой «б». 

Печатные буквы «я» и «б» состоят из отдельных 

элементов: палочка, кружок, палочка, тогда как 

рукописные пишутся одной сплошной линией без отрыва 

руки, что трудно для иностранца. Ошибки третьего типа 

вызваны схожестью графики некоторых русских букв. 

Назовем наиболее типичные ошибки: печатные «У–Ч, Ц – 

И», рукописные «г – ч, м – ш». Переписывая с доски 

рукописные буквы студенты спрашивают преподавателя: 

«Какая эта буква «ч» или «г», «м» или «ш»?» Так 

появляются «гасы» вместо «часы» и другие ошибки. 

 Особую трудность представляет написание русских 

шипящих. Для многих иностранцев русские шипящие 

поначалу представляют собой один непонятный звук, 

который на письме обозначается по-разному: то «ж», то 

«ш», то «щ», то «ц», то «ч». 

 Студент не может соотнести букву с определенным 

звуком, потому что он не слышит разницы, поэтому в 

диктанте он часто пишет ту букву, которая обозначает 

звук, существующий в родном языке студента, или же 

букву, которую он вспомнил, так появляются «уцебник, 

уциться» (часто в африканских группах); «мажина» 

(машина). 

 Раздел Графика представляет собой прописи, 

которые призваны помочь студенту-иностранцу овладеть 

навыками русского письма. В этом разделе учащиеся 

знакомятся с написанием строчных и прописных русских 

букв. Сначала они видят правильное написание элементов, 

а затем и самих русских букв. Во втором уроке 

электронная ручка пишет весь алфавит, прописные и 

строчные буквы. Студент имеет возможность с помощью 

кнопок: «остановить», «вперед», «назад» управлять 

процессом, он может энное количество раз просмотреть 
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написание какой-либо трудной для него буквы, а затем 

самому написать и сравнить свое написание с 

предлагаемым в пособии. 

 Предлагаемый материал направлен на снятие 

интерференции, возникающей при написании таких букв, 

как рукописные строчные «п» и «н», «р» и «п», «д» и «г», 

«б» и «в», строчные и прописные «Е е» и «Э э» оборотное 

и др. Буквы, которые часто путают студенты, пишутся 

парами, иногда тройками, например, рукописные 

прописные «Г – П –Т», для того чтобы студент мог 

сравнить эти буквы и лучше запомнить разницу в их 

написании. 

 Раздел Говорение содержит речевые образцы 

первых уроков, представленные в диалогах. Знание 

речевых клише, речевых формул необходимы студенту для 

овладения навыками устной речи. Первые диалоги 

традиционно содержат запрос информации о предмете или 

лице: «Кто это? Что это? Кто он? Как тебя зовут? Как 

дела?» и т.д. Используется мультипликация, есть 

озвучивание каждого диалога. Студент, прослушивая 

диалоги, видит написанный текст, что облегчает ему 

понимание. Преподаватель, если работа проводится в 

аудитории, требует, чтобы студент имитировал 

прослушанный диалог, повторил его в паузу. Если работа 

проводится дома, преподаватель также дает рекомендации 

повторять диалоги, а возможно, заучивать их наизусть. 

Многократное прослушивание и заучивание фраз 

развивает память. Кроме основных речевых клише, даются 

дополнительные, расширяющие материал, с прицелом на 

перспективу. Так, например, при запросе информации о 

предмете или лице вводятся речевые формулы «Что 

такое….?» и «Кто такой… (кто такая…?)». Для запроса 

чужого мнения, оценки после посещения культурного 

мероприятия водится конструкция «Ну и как?», например, 
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«– Ты была в театре? Ну и как? – Прекрасно! (Я в 

восторге! Так себе. Я не в восторге.)». В диалоге при 

запросе информации о времени даются не только 

традиционно презентуемые на начальном этапе фразы типа 

«Сейчас два часа» или «Уже час», но и те формы, которые 

студент услышит на улице, в общежитии, в университете: 

«Сейчас 20 минут второго» и «Без 15 пять». Преподаватель 

до прослушивания объясняет грамматический материал, 

можно нарисовать циферблат часов, показать стрелками, 

когда мы говорим, используя окончание -ого или предлог 

без + соответствующее окончание числительных. 

 Трудные поначалу формы студенты довольно 

быстро начинают использовать, так как это подкрепляется 

повседневной практикой в аудитории, а потом они 

начинают слышать эти формы в коридорах университета и 

общежития, на улице. 

 Предлагаемое мультимедийное пособие 

представляет собой средство комплексного воздействия на 

учащегося, что позволяет ему привлечь учащегося к 

учебному процессу, способствует росту мотивированности 

студента, повышает его активность, делает учебный 

процесс комфортным и приятным. Пособие может 

содержать контролирующую часть в виде тестов, где 

учащийся имеет возможность проконтролировать свои 

успехи в изучении русского языка, что дает ему 

дополнительный стимул к обучению. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

. 

Образование – важнейшая сфера социальной жизни, 

от развития которой зависит состояние и 

функционирование общества, уровень культурного и 

экономического роста страны. В каждом государстве 

образование признается основой интеллектуального, 

культурного, духовного, социального и экономического 

развития. Опираясь на принципы гуманизма, демократии, 

национального сознания, взаимоуважения между 

народами, образование ставит своей целью всестороннее 

развитие человека как личности, развитие его умственных 

и физических способностей, высоких моральных качеств с 

целью обеспечения государства 

высококвалифицированными специалистами. 

Образование представляет собой целостную 

систему социальных институтов, обеспечивающих 

допрофессиональное и профессиональное обучение. 

Под системой образования следует понимать 

совокупность образовательно-воспитательных 

учреждений, функционирующих в том или ином обществе, 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
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связь между ними и те общие принципы, на основе 

которых эти учреждения строятся и работают.  

Основной целью данной работы является описание 

образовательной системы Республики Узбекистан, 

особенностей ее структуры. 

Данная статья является актуальной, так как 

образование, являясь одним из основных средств развития 

личности человека, с течением времени подвергается 

изменениям, и в разных странах появляются 

инновационные преобразования устаревших схем. Знания 

об обновлении образовательной системы и о внедрении 

новых технологий будут полезны для повышения 

эффективности и результативности обучения.  

В систему образования любого государства обычно 

входят учебно-воспитательные учреждения, которые 

осуществляют: 1) дошкольное воспитание; 2) общее 

среднее образование; 3) внешкольное обучение и 

воспитание; 4) профессионально-техническое образование; 

5) среднее специальное образование 

(сельскохозяйственные техникумы или колледжи); 6) 

высшее образование; 7) подготовку научных и научно-

педагогических кадров; 8) последипломное образование; 9) 

повышение квалификации и переподготовку кадров [2].  

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об 

образовании», каждый человек имеет равные права на 

получение образовательных услуг, а также равные условия 

для полной реализации его способностей, таланта, 

всестороннего развития. При этом образование 

провозглашается приоритетным в сфере общественного 

развития Республики.  

В Законе формулируются основные принципы 

государственной политики в области образования: 

гуманистический, демократический характер обучения и 

воспитания; непрерывность и преемственность 
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образования; обязательность общего среднего, а также 

среднего специального, профессионального образования; 

добровольность выбора направления среднего 

специального, профессионального образования; светский 

характер системы образования; общедоступность 

образования в пределах государственных образовательных 

стандартов; единство и дифференцированность подхода к 

выбору программ обучения; поощрение образованности и 

таланта; сочетание государственного и общественного 

управления в системе образования [1].  

Таким образом, граждане Узбекистана имеют право 

на бесплатное образование во всех государственных 

учебных заведениях независимо от пола, расы, 

национальности, религии и вероисповедания, убеждений, 

социального и имущественного состояния, состояния 

здоровья, места жительства и других обстоятельств.  

Обеспечивая право граждан на образование, 

Республика предоставляет достаточно развитую сеть 

государственных и негосударственных учреждений 

начального, среднего и высшего образования, а также 

разнопрофильных научных заведений. В Законе об 

образовании обращается внимание на создание условий 

для выбора профиля обучения в зависимости от пожеланий 

и способностей гражданина, на организацию обучения с 

отрывом и без отрыва от производства, на обеспечение 

учащихся государственными стипендиями и различными 

льготами, в том числе бесплатным обучением по 

государственным программам, чтобы каждый человек 

имел возможность получить знания, профессиональные 

навыки и специальность на протяжении всей своей жизни. 

Подчеркивается, что главной особенностью всей системы 

образования является его непрерывность.  

Таким образом, система образования Республики 

Узбекистан является единой и непрерывной и состоит из 
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следующих структур: 1) государственных и 

негосударственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы в соответствии 

с государственными образовательными стандартами; 2) 

научно-педагогических учреждений, выполняющих 

исследовательские работы, необходимые для обеспечения 

функционирования и развития системы образования; 3) 

органов государственного управления в области 

образования, а также подведомственных им предприятий, 

учреждений и организаций. 

Первой ступенью в этой целостной и непрерывной 

системе является дошкольное образование. Как упомянуто 

в статье 11 закона РУз «Об образовании», дошкольное 

образование имеет целью формирование здоровой и 

полноценной личности ребенка, подготовленного для 

учебы в школе. Оно проводится до шести-семи лет в семье, 

в детском саду и в других образовательных учреждениях, 

независимо от форм собственности [1]. 

Дошкольное учреждение является воспитательно-

образовательным и оздоровительным учреждением, 

основными задачами которого являются охрана жизни и 

укрепление здоровья детей; формирование основ личности 

ребенка, развитие его познавательных интересов; 

обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; осуществление 

необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

приобщение детей к национальной культуре и 

общечеловеческим ценностям; 

подготовка детей к обучению в школе [7].  

Как правило, в разнообразные дошкольные 

учреждения принимаются дети с соответствующим 

медицинским заключением. Зачислением детей занимается 

специальная приемная комиссия, которая учитывает 

состояние здоровья ребенка и определяет, кто и какими 
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льготами может пользоваться. Дошкольные учреждения по 

единой программе осуществляют общее образование детей 

от 2 до 7 лет по разным направлениям, одновременно 

выполняя функции воспитания, контроля, ухода и 

реабилитации. Весь этап дошкольного образования 

проходит на узбекском языке, а также русском, 

каракалпакском, таджикском, киргизском и казахском 

языках.  

Дошкольные учреждения могут быть 

государственными или частными: ясли, ясли-садик, 

детский садик, домашний детский сад, садик-школа. 

Специализированными дошкольными учреждениями 

являются учебные дошкольные организации, имеющие 

разную направленность (спортивная подготовка, 

художественно-эстетическое развитие) или детские садики 

с использованием реабилитирующих методик для оказания 

квалифицированной помощи детям с незначительными 

отклонениями в физическом либо психическом развитии 

[3].  

В системе образования Узбекистана предусмотрены 

две ступени аттестации: начальное и среднее образование, 

которые организационно и содержательно неразрывно 

связаны между собой.  

Начальное образование (I–IV классы) является 

обязательным, бесплатным и всеобщим. В первый класс 

поступают дети в 6-7 лет. Основной целью начального 

образования является обучение основам грамотности и 

базовым знаниям по главным предметам, а также 

формирование навыков самостоятельного мышления, 

способности решать поставленные задачи, т.е. всего того, 

что будет способствовать дальнейшему успешному 

обучению. 

Общее среднее образование является логическим 

продолжением начального, но имеет качественно иные 
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содержание и методику преподавания. Среднее 

образование обеспечивает становление личности 

учащегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Ученик в средней школе 

получает систематические знания по основам наук. В 

процессе обучения происходит формирование широкого 

кругозора и вырабатываются способности творческого 

мышления. Через приобщение к богатому духовному и 

культурному наследию народа прививается бережное 

отношение к окружающему миру. Средняя школа 

предоставляет ученикам больше простора для 

самостоятельного изучения школьных предметов. По 

утвержденным Министерством народного образования 

программам ученики усваивают достаточно большой 

объем информации, развивают память и мышление, 

совершенствуют свои способности. В старших классах 

молодые люди стремятся подготовить себя к выбору 

специальности и соответствующего высшего учебного 

заведения. Обучение завершается итоговой аттестацией 

выпускников, после чего им вручается аттестат 

государственного образца, а достигшим особых успехов – 

аттестат с отличием [5].  

Кроме обычных школ в Узбекистане существует 

среднее специальное профобразование, которое с 2009 

года стало обязательным. Девушки и юноши 14-18 лет по 

желанию и способностям имеют право выбрать 

направление обучения в академическом лицее или 

профессиональном колледже. Профобразование 

осуществляется в очной форме на протяжении трех лет. 

Перечень учебных предметов, общеобразовательных и 

профориентирующих программ определяется 

государственным образовательным стандартом общего 

среднего образования и учебным планом. Академические 

лицеи и профессиональные колледжи дают наряду со 
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средним специальным и профессиональное образование, 

которое определяет будущую профессию и одновременно 

позволяет продолжить образование на следующей ступени.  

Выпускникам средних специальных, 

профессиональных образовательных учреждений выдается 

диплом установленного образца о среднем специальном, 

профессиональном образовании с указанием результатов 

профильного обучения по направлению наук (для 

академических лицеев); присвоения соответствующей 

квалификации по специальности (для профессиональных 

колледжей) [6].  

Целью высшего образования является подготовка 

квалифицированных специалистов, знания и практические 

навыки которых могут быть применимы для различных 

отраслей хозяйства: научной, экономической, технической, 

культурной и др. 

В систему высшего образования входят 

государственные и негосударственные высшие 

образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы в соответствии с 

государственными образовательными стандартами по 

различным направлениям и специальностям высшего 

образования; научно-педагогические учреждения, 

выполняющие исследовательские работы по нормативно-

правовому и научно-методическому обеспечению высшего 

образования; уполномоченные государственные органы по 

управлению высшим образованием, а также 

подведомственные им предприятия, учреждения и 

организации [4].  

Высшие образовательные учреждения Узбекистана 

имеют следующие типы: университет, академия, институт. 

Университет осуществляет подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации по широкому 

спектру специальностей; выполняет фундаментальные и 
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прикладные научные исследования, а также является 

научным и методическим центром практически всех 

областей знаний. 

Академия занимается реализацией программ 

высшего и постинститутского образования по отдельным 

отраслям знаний, уровням и направлениям; осуществляет 

переподготовку и повышение квалификации специалистов; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные 

исследования в конкретной области науки, культуры или 

искусства; является ведущим научным и методическим 

центром в своей сфере деятельности. 

Институт, реализующий образовательные 

программы высшего и послевузовского образования по 

конкретным направлениям в пределах одной области 

знаний, также осуществляет переподготовку и повышение 

квалификации специалистов и ведет прикладные и, как 

правило, фундаментальные научные исследования. 

Законодательство Республики позволяет создавать 

негосударственные высшие учебные учреждения с 

обязательной государственной аккредитацией.  

Помимо очной формы обучения, существуют такие 

формы, как экстернат и дистанционное обучение.  

Экстернат представляет собой одну из 

альтернативных форм индивидуального обучения, при 

которой учащийся самостоятельно изучает дисциплины по 

программе высшего образования, а затем, по итогам 

промежуточных аттестаций, допускается к экзаменам или 

аттестациям.  

Особенностью дистанционного обучения является 

получение образования независимо от состояния здоровья 

и социального статуса, без отрыва от основной 

деятельности и на расстоянии от места расположения 

образовательного учреждения. Дистанционное обучение, в 

последнее десятилетие пользующееся все большей 
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популярностью, опирается на использование современных 

инновационных технологий и технических средств 

телекоммуникаций. Со студентами постоянно 

поддерживают связь преподаватели-консультанты, 

которые планируют и организуют учебу, контролируют 

своевременность и правильность выполнения 

промежуточных тестов, сдачу зачетов и экзаменов.  

Традиционно высшее образование имеет две 

ступени: бакалавриат и магистратуру.  

Бакалавриат является базовым образованием, 

которое на протяжении четырех лет дает основные и 

фундаментальные знания по разным направлениям. 

Бакалавр подготовлен к работе на должностях, 

соответствующих полученной специальности; к 

продолжению высшего образования в магистратуре; к 

получению дополнительного профессионального 

образования в системе переподготовки и повышения 

квалификации кадров. Окончание программы 

ознаменовывается выводом государственной комиссии о 

присуждении уровня «бакалавр» соответственно профилю 

подготовки с выдачей диплома установленного образца.  

Магистратура – высшее образование с 

фундаментальными и прикладными знаниями по 

конкретной специальности с продолжительностью 

обучения не менее двух лет, доступ к которому 

осуществляется на конкурсной основе и только на базе 

бакалавриата. По завершению образовательной программы 

магистратуры по итогам государственной аттестации 

выпускникам присуждается академическая степень 

«магистр» по конкретной специальности направления 

подготовки, выдается диплом государственного образца с 

вкладышем и соответствующий нагрудный знак [4].  

Необходимые требования к содержанию 

образовательных программ, требования к уровню 
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подготовки магистра, объем учебной нагрузки и 

механизмы контроля определяются «Государственным 

образовательным стандартом высшего образования», 

утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 16 августа 2001 года № 343.  

Завершающей ступенью в системе образования 

Узбекистана может служить послевузовское образование. 

Цель данного образования заключается в подготовке 

научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. Послевузовское образование можно 

получить в высших учебных заведениях и научно-

исследовательских учреждениях Республики. 

Государственная политика в области образования 

исходит из того, что образование признается 

приоритетным в сфере общественного развития 

Республики Узбекистан. Основные принципы 

государственной политики в области образования: 

гуманистический характер, непрерывность и 

обязательность образования, его добровольность и 

общедоступность, а также светский характер обучения, – 

находят свое отражение во всех ступенях образовательной 

системы Республики. 
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З. Я. Родчин, 

Україна, м. Івано-Франківськ, ІФНМУ 
 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 

 
 

2000-ні, а саме: 2010-ті й подальші роки, крім нових 

тенденцій у всіх галузях знань, знаменують собою 

реактуалізацію нових стандартів освіти, зокрема, вищої. 

Акцентованим залишається те, що, відповідно до 

законодавства, виникла потреба в зміні Галузевих 

стандартів вищої освіти (ГСВО, які було розроблено в 

2002-2014 р. р.). Підмурівком таких дій, безсумнівно, 

постали вимоги Болонського процесу та витяги з проекту 

Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур у 

Європі» (TUNING). Значущим у низці вищезгаданого є 

http://info.ziyonet.uz/uz/post/view/education/highschool
http://www.edu.uz/ru/pages/schooling
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беззаперечне скерування до компетентнісного підходу в 

підготовці фахівця й очевидні запити щодо майбутнього 

спеціаліста в здобутті відповідного ступеня вищої освіти, а 

також у здобутті професійного рівня кваліфікації. Слід 

наголосити на тому, що винятковості в цьому сенсі 

набуває осучаснена зміна способів, прийомів і методів 

викладання студентам та модифікація їхнього навчання, 

які б ґрунтувалися на різноманітних здатностях 

сьогоднішніх випускників. 

Передовсім акцентологічним залишається згаданий 

підхід у підготовці студентів-медиків і особливо студентів-

іноземців. Адже модернізація вищезгаданого процесу 

насамперед «продиктована» вимогами суспільства. Так, 

правильна організація навчання, інноваційний характер 

його змісту та методів сприяє формуванню у студентів 

таких рис, як-от: здатність комплексно й багаторівнево 

прогнозувати проблему, а також прораховувати комплекс 

заходів задля її вирішення; здатність клінічного та 

критичного мислення; здатність креативності; здатність 

управління людьми та технологіями; здатність вступати у 

взаємини з індивідуумами тощо. 

Відомо, що на сьогодні поняттями-домінантами в 

здобутті освіти і, зокрема вищої, постають такі дефініції, а 

саме: компетентність і результати навчання. Вони 

включають у себе когерентність таких здатностей (за 

Блумом), як знання, розуміння, застосування знань, аналіз, 

синтез і оцінювання.  

Як слушно зазначає Філоненко М. М., існує низка 

компетентностей майбутнього фахівця, яка об’єднує 

інтегральну компетентність, загальні компетентності, а 

також спеціальні (фахові, предметні). Так, ураховуючи 

специфіку викладання дисципліни «Українська мова 

(іноземна)» у вищому навчальному закладі медичного 

спрямування, до загальних компетентностей можемо 
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віднести: здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу; здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях; здатність планувати й управляти часом; 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово; здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями; здатність до пошуку, обробки й аналізу 

інформації з різних джерел; здатність працювати в 

команді; здатність до навичок міжособистісної взаємодії; 

здатність працювати автономно; здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність діяти 

соціально, відповідально та свідомо тощо. 

Опираючись же на чітко визначену тему заняття з 

української мови (іноземної), як-от: «Гіппократ – батько 

медицини. Роль Гіппократа в розвитку сучасної медичної 

науки. Відмінювання словосполучень іменників з 

іменниками, займенниками, числівниками», − можемо 

викремити такі фахові компетентності. 

- Здатність називати вказані частини мови, 

впорядковувати їх за приналежністю до самостійних чи 

службових частин мови; здатність визначати основні 

граматичні категорії іменника, числівника й займенника; 

здатність складати словосполучення іменників з 

іменниками, іменників з займенниками, іменників з 

числівниками; встановлювати відмінності між цими 

частинами мови; здатність упорядковувати та 

накопичувати загальні відомості про Гіппократа.  

- Здатність ідентифікувати вже відомі й нові 

лексичні одиниці, вживати їх у відповідних 

комунікативних ситуаціях; здатність пояснювати різницю 

між словами-термінами й загальновживаною лексикою; 

здатність з’ясовувати внесок Гіппократа у світову 

медицину. 
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- Здатність виявляти й вибирати з контексту 

іменники, займенники й числівники; здатність ілюструвати 

прикладами; здатність граматично правильно будувати 

словосполучення, речення; здатність граматично 

правильно та повно відповідати на запитання й ставити їх; 

здатність уміло використовувати граматичний матеріал 

при читанні, письмі, говорінні, аудіюванні; здатність 

дискутувати стосовно внеску Гіппократа в хірургію та 

внутрішню медицину. 

- Здатність інтегрувати знання, підкріплюючи їх 

вправами; узагальнювати здобуте на тлі відмінювання 

словосполучень іменників з іменниками, іменників з 

займенниками й іменників з числівниками; здатність 

рефлексувати; здатність удосконалювати навички 

самостійної роботи; здатність робити висновок щодо 

Гіппократівських відкриттів і надбань у медицині. 

Безперечно, щоб досягти успіху, необхідним є нове 

бачення згаданих питань, власне, інноваційний підхід у 

досягненні вищеперелічених чинників. То ж на допомогу 

«приходить» імплементація інтерактивних методів 

навчання на заняттях з української мови як іноземної задля 

формування лінгвістичної та професійної компетенції 

студентів-інокомунікантів. На переконання Філоненко М. 

М., інтерактивні методи навчання – це такі методи, які 

відбуваються «в співробітництві викладача та студента, 

при якому учасники процесу взаємодіють, обмінюються 

думками, спільно розв’язують проблеми, моделюють 

ситуації. Більшість інтерактивних методів носять 

проблемний характер, а відтак виконують функцію 

проблемного навчання, що допомагає розвивати у 

студентів клінічне мислення, формує самостійність... 

Педагог найчастіше виступає лише в ролі організатора 

процесу навчання, лідера групи, фасилітатора, створює 

умови для ініціативи й активності студентів [4, 19-20]. 
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Передовсім виокремимо основні ознаки 

інтерактивної технології. Поза сумнівом, необхідним 

постає переживання конкретним студентом досвіду 

навчання та його осмислення, а також рефлексія 

пропущення матеріалу, що вивчається, крізь себе й 

застосування його на практиці. Перелічимо найвідоміші на 

сьогодні інтерактивні методи навчання: метод малих груп, 

метод конкурентних груп, дискусія, «карусель», 

«мікрофон», «мозковий штурм», метод аналізу 

проблемних конкретних ситуацій (фішбоун, кластерн чи 

кубування), «кейс-метод», метод ділових ігор, метод 

незакінченого речення, метод інциденту, метод 

дебрифінгу, пошуково-дослідницькі методи, а в їх рамках 

метод проектів тощо. 

Наведемо приклади кількох практичних завдань і 

вправ з української мови, в яких втілено інтерактивні 

методи навчання, що, безумовно, сприяє формуванню 

лінгвістичної та професійної компетенції студентів-

чужоземців. 

І. Мозковий штурм. Хто такий Гіппократ? Що ви знаєте 

про нього? 

ІІ. Карусель. Заповніть таблицю. З’ясуйте значення 

паронімів. 

 

Лікарськ- 

(ий, а, е) 

Лікầрськ-  

(ий, а, е) 

Лікарнян-  

(ий, а, е) 

Лікувальн- 

(ий, а, е)  
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ІІІ. Метод проектів. Повідомлення (цікавинки з життя) 

про Гіппократа. Студенти розповідають самостійно 

знайдений матеріал із біографії відомого лікаря. 

Бесіда: Що нового ви дізналися? Чого навчили вас 

повідомлення? Які висновки на майбутнє ви зробили? 

ІV. Метод малих груп. Перепишіть речення, замінюючи 

величини словами. 

1. Гіппократ жив між 459 і 377 роками до нашої ери. 

2. До так званого «Кодексу Гіппократа» належить різна 

кількість праць – від 53 до 72. 

3. 15 книг Гіппократа присвячено внутрішнім хворобам, 8 

– хірургії, 9 – жіночим хворобам.  

V. Метод конкурентних груп. Нетипова ситуація.  

А. Ознайомтесь із міні-текстом. Дайте йому назву. 

Б. Підберіть за змістом необхідні прийменники. Визначте 

частиномовну приналежність виділених слів. 

Гіппократ був автором вчення … темперамент 

людини. Терміни «холерик», «сангвінік», «флегматик» і 

«меланхолік» уперше було використано саме … його 

книгах. На думку Гіппократа, всі люди ділилися … 

чотири типи … своєю конституцією та … типом 

поведінкового характеру. … думку Гіппократа, якщо … 

організмі переважала кількість крові, то така людина 

належала … сангвініків. Надлишок жовтої жовчі 

характерний … холериків, а слизу – … флегматиків. 

Велика концентрація чорної жовчі властива меланхолікам. 

VI. Метод дискусії. Прочитайте міні-текст. Чи 

вважаєте Ви Клятву Гіппократа актуальною в сучасному 

світі? З чим Ви не погоджуєтеся? Що є «несучасним»? 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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Витяги з «Клятви Гіппократа» 

 

Я спрямовую режим хворих на їхню користь згідно 

з моїми силами та моїм розумінням, утримуючись від 

завдавання всілякої шкоди та несправедливості. 

Я не дам нікому, хто буде просити, смертельного 

засобу і не вкажу шляху для подібного задуму. 

Що б я не побачив або не почув відносно життя 

людей із того, що не потрібно розголошувати, я промовчу 

про те, вважаючи подібні речі за таємницю. 

Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що 

послуговуючись інтерактивними методами навчання 

(беручи до уваги репрезентовані взірці вправ) у викладанні 

української мови як іноземної, однозначно буде досягнуто 

результату в освоєннні студентами-чужоземцями мовою, а 

також сприятиме здобуттю ними спеціальності. 
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А. А. Савельев,  Н. М. Матвеева, 
Украина, г. Одесса, ОНПУ 

  
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ  МЕЖПРЕДМЕТНОЙ 

КООРДИНАЦИИ НА БАЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА В РАМКАХ КУРСА 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

Возрастающая конкуренция на внутреннем и на 

внешнем рынках предоставления образовательных услуг и 

развитие новых информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

ставляют постоянно возвращаться к проблематике 

повышения качества и эффективности общей и 

профессиональной подготовки иностранной молодежи, 

прибывшей в Украину с целью получения высшего 

образования. 

Стоит отметить, что, несмотря на последствия 

глобализации в образовательной сфере, расширение 

возможностей получения образования в Украине на 

европейских языках, востребованность в получении 

высшего образования на украинском как государственном 

и русском как региональном языках остается на 

достаточно высоком уровне [1]. При этом развитие 



347 

 

Болонского процесса, направленного на сближение и 

гармонизацию систем высшего образования стран 

европейского континента, и активное участие украинских 

университетов в европейских программах академической 

мобильности, закладывают обнадеживающие перспективы 

на развитие языковой и профессиональной подготовки. 

Данная ситуация обязывает находиться в постоянном 

поиске новых подходов к обучению научному стилю 

иностранных учащихся в рамках профессионально-

ориентированного обучения, которые обеспечивали бы 

овладение иностранными учащимися научным стилем 

речи в рамках предполагаемой профессии и обеспечивали 

бы преемственность общеобразовательной, общенаучной и 

научно-профессиональной подготовки [2]. Решением 

проблемы повышения качества обучения иностранных 

учащихся научному стилю речи как важнейшему средству 

будущего учебно-профессионального общения является 

создание коммуникативно-направленной, 

профессионально-ориентированной дидактической 

системы обучения научному стилю, методологической 

основой которой является коммуникативно-

деятельностный и личностно-ориентированный подход к 

обучению, оптимизация и интенсификация учебного 

процесса. 

В русле компетентностного подхода ключевым 

выступает формирование у иностранных слушателей 

довузовской подготовки профессиональных компетенций, 

которые обеспечивают возможность обучения в 

аутентичной среде. Анализ интересов будущих студентов 

при проведении профориентационной работы позволяет 

сделать бесспорный вывод о возрастании роли 

информационных технологий и компьютерной техники. 

Данная ситуация заставляет переосмысливать не 

только содержание курса «Основы информатики и 
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вычислительной техники» (далее Информатика), 

методические основы его преподавания, но и 

нетрадиционно решать вопрос о месте дисциплины в 

системе обучения научному стилю речи (НСР), 

корректировать и менять прежде всего устоявшиеся 

программы вводно-предметных курсов по обучению НСР. 

Практика последних лет подвела к возможному 

решению вопроса: обучение научному стилю речи на 

подготовительном этапе должно иметь приоритетное 

значение в рамках межпредметной координации и 

интеграции, а также рассматриваться как 

коммуникативный процесс, направленный на научно-

речевую деятельность иностранных учащихся. В связи с 

этим обучение научному стилю речи предлагается 

выделять в аспектное обучение «Украинский/русский язык: 

научный стиль речи», которое является начальной 

ступенью изучения профессионального языка. 

Особенность такого обучения заключается в том, что оно 

вводится в расписание фактически на начальном этапе 

обучения, когда учащиеся еще не освоили в полном объеме 

знания, предусмотренные программой элементарного 

уровня, а набор изучаемых лексических и грамматических 

единиц достаточно ограничен. 

Особое внимание должно уделяться разработке 

пособий по НСР (как впрочем, и учебников по 

общеобразовательным дисциплинам, предназначенным для 

начального этапа обучения). Только совместные пособия  

преподавателей-филологов и преподавателей-

предметников способны сделать изучение НСР реально 

отвечающим современным потребностям, которые 

испытывают обучаемые, причём на различных уровнях 

языковой и профессиональной подготовки. Несмотря на 

множество дискуссионных дидактических и 

лингвистических проблем, все больше теоретиков и 
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практиков склоняются к тому, что в основу обучения 

научному стилю речи следует положить мысль о 

прикладной, а в некоторых случаях и утилитарной 

функции языка специальности, призванного служить 

скорее средством получения новых профессиональных 

компетенций, а не средством получения языковых знаний 

как самоцели. 

Именно этот подход был положен при разработке 

нового комплекса пособий и дидактических материалов, в 

том числе и электронных, к курсу Информатика.  

Первая часть - «Готовимся изучать информатику» 

представляет собой раздел вводно-предметного курса по 

НСР, рассчитанный на 10-16 часов аудиторного учебного 

времени. Этот раздел используется в том или ином объёме 

в группах как инженерно-технического, так и 

экономического, медико-биологического, гуманитарного 

профилей. Практика показывате, что начинать изучение 

подобного курса целесообразно с 9-11 недели обучения в 

рамках учебного плана для подготовительных факультетов. 

Целью пособия является прежде всего формирование 

начальных умений, оптимальное использование 

универсальных грамматических конструкций научного 

стиля речи, терминов и специальной лексики в 

профессиональной среде.  

Текстотека пособия имеет научно-техническую 

направленность (понятие об информации и информатике, 

формы представления информации, способы передачи 

информации, назначение и устройство компьютера, и т.п.). 

Тексты адаптированы на 30%, демонстрируют языковой 

материал урока курса Основы информатики и 

вычислительной техники и служат основой для развития 

навыков чтения, устной и письменной речи. Система 

заданий решает в первую очередь языковую и 

коммуникативную задачи[3]. Терминологический минимум 
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к пособию, содержание текстов, их информационный 

объём, способы изложения определялись в тесной 

координации с преподавателем дисциплины «Основы 

информатики и вычислительной техники».  

Практический опыт работы обучения научному 

стилю речи показывает, что наилучшим способом 

организации учебного материала является модульное 

построение.  

Каждый смысловой модуль (тема) представляет собой 

модель деятельности и включает три блока:  

1 блок - введение, толкование, выявление содержания 

и объема ключевых понятий темы; 

2 блок - анализ особенностей функционирования 

языковых средств в научном стиле речи, усвоение значений 

и смысла предлагаемых лексико-грамматических 

конструкций путем  многократного использования 

языковых средств в различных коммуникативных 

смыслообразующих ситуациях реального общения с целью 

автоматизации языковых и речевых навыков. 

3 блок - комплексное развитие основных видов 

речевой деятельности, т. е. чтения, репродуктивной 

монологической и диалогической речи. Задания 

предполагают непосредственную практическую работу на 

развитие навыков и умений в использовании уже 

представленной в первых блоках общенаучной и 

профильной лексики, лексико-грамматических 

конструкций, необходимых для построения речевого 

высказывания по предлагаемой теме. 

Все задания и упражнения направлены, во-первых, на 

формирование и активное использование стартового 

терминологического минимума с необходимым для 

начального курса набором речевых моделей, при этом 

предпочтение отдавалось моделям, распространенным в 

смежных дисциплинах; во-вторых, на формирование столь 
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важной коммуникативной учебно-профессиональной 

компетенции будущих студентов[4]. Кроме того, задания и 

упражнения используют такие виды работы с текстовым 

материалом, которые бы способствовали снятию 

первичных психологических трудностей, обычно 

возникающих при вводе новых дисциплин. 

Для обеспечения более эффективной работы с 

пособием в него включены электронные приложения-

презентации, которые содержат грамматические 

конструкции, схемы, задания с фотоиллюстрациями, тесты 

ко всем лексическим темам пособия [4,5]. Преимущество 

презентации состоит в том, что зрительный ряд с 

использованием графического материала значительно 

упрощает понимание учебного материала, служит опорой и 

снимает некоторые трудности при конструировании 

предложений.  

Вторая часть пособия – это уже область обучающей 

деятельности преподавателя-предметника, где во главу угла 

ставится техническая направленность, т.е. формирование 

предметных знаний. При этом основной задачей 

преподавателя-предметника становится не коррекция 

действий преподавателя-филолога, а продолжение, 

конкретизация, углубление на предметно-речевом уровне 

его работы с учётом совместно установленных в ходе 

учебного процесса конкретных факторов, влияющих на 

успешность обучения конкретных студентов. 

Учитывая стремительное развитие компьютерной 

техники, очевидно, что такой подход требует постоянного 

и в тоже время оперативного и гибкого внесения 

необходимых изменения как в первую составляющую 

комплекса, так и во вторую, обновления содержание 

обучения собственно дисциплины Информатика. Практика 

показывает, сравнительная стабильность первой части в 

решении её дидактических задач может сохраняться 
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значительно более длительное время и удовлетворять 

различным целям преподавания в рамках комплекса и 

совместной работы преподавателей филолога и 

предметника. 

Основные преимущества и возможности такого 

подхода становятся очевидными при первом же 

практическом использовании учебного комплекса и 

подтверждаются дальнейшей практикой. К ним можно 

отнести: 

 адресный ввод стартовой лексической базы 

дисциплины Информатика на более раннем 

этапе, т.е. уже в середине первого семестра; 

 возможность сделать процесс овладения 

языковым аппаратом дисциплины более 

постепенным, протяженным и содержательно 

более умело адаптированным в соответствии 

со сроком обучения и контингентом 

обучаемых; 

 возможность более тонкой дифференциации 

материала курса в зависимости от профиля 

обучения; 

 более широкие возможности в реализации 

координации среди дисциплин 

естественнонаучного цикла; 

 возможность повышения мотивации 

обучения за счет снижения порога 

дискомфорта для учащихся при введении 

новых дисциплин в процессе довузовской 

подготовки; 

 повышение возможностей самостоятельной работы 

студентов и её роли в организации учебного процесса 

за счет использования современных информационно-

телекоммуникационных технологий в практической 

плоскости.  
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Кроме того, при разработке комплекса пособий 

важно исходить из принципов коммуникативной методики 

обучения[6], когда предметом внимания является не только 

содержание (чему учить), не только приёмы (как учить), а 

и собственно субъект обучения (кого учим). Именно эти 

принципы в совокупности с комплексным подходом 

должны стать основой высокой эффективности и 

результативности учебного процесса в рамках довузовской 

языковой подготовки. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ 

СТУДЕНТАМИ 
 

Підвищення інтересу до проблем іншомовної 

комунікації у сучасному світі очевидне. Розширення 

інформаційного простору, розвиток нових комунікаційних 

технологій, наукове співробітництво, торгівля, туризм 

обумовлюють необхідність нових підходів при вивченні 

іноземної мови, як у лінгвістичних, так і в нелінгвістичних 

закладах вищої освіти. Адекватна мовна поведінка у будь-

якому професійному форматі вимагає опанування 
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студентами не лише системно-мовних знань, а й знань 

законів, звичаїв, національного менталітету народу, мова 

якого вивчається, допомагаючи їм, таким чином, брати 

участь у міжкультурній комунікації і діалозі культур. У 

процесі міжкультурної комунікації досягненню 

взаємопорозуміння сприяє міжкультурна компетенція. 

Міжкультурна компетенція – це «комплекс знань і умінь, 

що дозволяють індивіду у процесі міжкультурної 

комунікації адекватно оцінювати комунікативну ситуацію, 

ефективно використовувати вербальні й невербальні 

засоби, втілювати в практику комунікативні наміри і 

перевіряти результати комунікації за допомогою 

зворотного зв’язку» [1, с. 37].  

Дана компетенція передбачає досягнення такого 

рівня володіння мовою, який дозволить, по-перше, гнучко 

реагувати на різні непередбачені ситуації в ході бесіди; по-

друге, визначати відповідну лінію мовної поведінки; по-

третє, правильно вибирати конкретні засоби комунікації і, 

нарешті, по-четверте, використовувати ці засоби 

відповідно до пропонованої ситуації. 

У процесі оволодіння іноземною мовою студенти 

засвоюють матеріал, який демонструє функціонування 

мови у природному середовищі, мовленнєву й 

немовленнєву поведінку носіїв мови в різних ситуаціях 

спілкування і розкриває особливості поведінки, пов’язані з 

народними звичаями, традиціями, соціальною структурою 

суспільства, етнічною приналежністю. Перш за все, це 

досягається за допомогою застосування автентичних 

матеріалів (оригінальних текстів, аудіозаписів, 

відеофільмів), які «використовуються у реальному житті 

тих країн, де говорять тією чи іншою іноземною мовою, а 

не спеціально створені матеріали для навчання цій мові» 

[4, с. 153], які є нормативними з точки зору мовного 

оформлення і містять лінгвокраїнознавчу інформацію. 
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Важливо знати національно-культурні особливості 

поведінки іноземця, щоб уникнути можливих конфліктів 

при міжнаціональному спілкуванні. Таким чином, 

вивчаючи іноземну мову, студент повинен не тільки 

засвоїти її лексичні, граматичні та синтаксичні 

особливості, але й навчитися адекватно ситуації реагувати 

на репліки носіїв мови, доречно застосовувати міміку і 

жести, використовувати формули мовного етикету і знати 

культурно-історичні особливості країни, мова якої 

вивчається. Виходячи з цього, можна стверджувати, що 

«сьогодні, говорячи про те, що метою навчання є 

спілкування іноземною мовою, ми маємо на увазі не 

просто діалог на рівні індивідів, але й готовність і 

спроможність до ведення діалогу культур» [4, с. 8]. 

Для того щоб допомогти тому, кого навчають 

іноземній мові усвідомити себе суб’єктом багатомовної 

культури, необхідно розвивати у нього навички і вміння 

спілкування у контексті діалогу культур. Головною метою 

такого навчання є формування у студентів нової 

культурної свідомості – контактуючи з представниками 

іншої культури, вони повинні зрозуміти інший спосіб 

життя, інші цінності, по-іншому підійти до своїх 

культурних цінностей і відмовитися від існуючих у їхній 

свідомості стереотипів. Долучаючи студентів до іншої 

культури, необхідно виявити загальні риси  в рідній і 

нерідній культурах і допомогти їм увійти за допомогою 

цього загального у специфічний національний світ іншої 

культури. При цьому досягається  найскладніша мета – 

відбувається перехід в іншу культуру без віддалення від 

рідної.  

Одним з етапів у формуванні міжкультурної 

компетентності у процесі навчання іншомовному 

спілкуванню є вивчення культурних і ментальних 

відмінностей носіїв мови. У процесі формування 
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міжкультурної компетентності важливо виховати у 

студентів толерантне ставлення до культури, яка 

вивчається, що означає готовність індивіда до сприйняття 

нового способу мислення; навчити об’єктивно оцінювати 

явища культури іншого народу; пробуджувати бажання 

дізнатися якомога більше про країну, мова якої вивчається; 

уміти співвідносити своє і чуже, що дозволить уникнути 

збоїв у спілкуванні. Здійснення міжкультурної комунікації 

передбачає готовність людини приймати представника 

іншої культури з усіма його національними й ментальними 

особливостями, а й здатність змінюватися самому. Це 

дозволяє швидко й ефективно вирішувати ситуації 

міжкультурного нерозуміння. «Тому надзвичайно 

актуально і важливо, щоб люди сьогодні розуміли 

необхідність збереження етнічної та культурної 

ідентичності, без якої неможливе нормальне психологічне 

самопочуття людини, так і розвитку мультикультуралізму. 

Обидві ці тенденції повинні розумно й гармонійно 

поєднуватися одна з одною. Адже тільки людина, яка 

володіє позитивною етнокультурною ідентичністю, здатна 

до  етнічної толерантності, до життя у сучасному, дедалі 

більш глобалізованому світі» [2, с. 230]. 

У процесі оволодіння іноземною мовою студенти 

засвоюють матеріал, який демонструє функціонування 

мови у природньому середовищі, мовленнєву і 

немовленнєву поведінку носіїв мови у різних ситуаціях 

спілкування і розкриває особливості поведінки, пов’язані 

зі звичаями і традиціями , соціальною структурою 

суспільства, етнічною приналежністю. Студент повинен 

вчитися мислити і думати іноземною мовою, що, на наш 

погляд, є найбільш важко здійсненним завданням. 

Формування мислення іноземною мовою є одним із шляхів 

удосконалення процесу розвитку міжкультурної 

компетентності. Іншомовне мислення повинно 
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здійснюватися у процесі виконання усних завдань, роботи 

над текстами зі спеціальності, а також при використанні 

аудіо- відеоматеріалів. Осмислене читання газетних і 

журнальних статей, прослуховування інформаційних 

програм, а також використання рольових ігор сприяють 

входженню у мовне середовище. 

Для ефективної організації навчального процесу 

важливо, щоб зміст текстів і завдання до них давали 

студентам достатню інформацію про комунікативну 

поведінку представників іншої культури. При роботі з 

навчальними матеріалами, необхідно виділяти в них 

культурний компонент, а лінгвістичні вправи доповнювати 

й культурологічними, які мають за основу мовленнєво-

поведінкову культуру носіїв мови.  

Для навчання міжкультурній компетентності 

сучасна система освіти має у своєму розпорядженні 

широкий вбір різних методів і способів навчання, однак 

найбільш ефективними є ті, які не подають готові факти із 

реального життя, а вимагають аналізу цих фактів у вигляді 

діагностики конкретних ситуацій міжкультурного 

спілкування і генерування всіх знань і навичок для 

подолання культурного нерозуміння. З цією метою у 

практиці міжкультурного навчання отримали поширення 

активні методи: дискусії, різноманітні ігри, аналіз 

ситуацій, тренінги, які дозволяють повністю зануритися в 

активне контрольоване спілкування. Саме за допомогою 

цих методів навчання партнери по комунікації набувають 

необхідних навичок спілкування і взаємодії,  розвивають 

впевненість у собі, здатність до гнучких взаємовідносин [3, 

с. 222].  

У зв’язку з тим, що основним комунікативним 

партнером студентів є викладач іноземної мови, слід 

розглянути роль викладача у навчальному процесі. 

Викладачеві необхідно не тільки вміти на практиці 
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використовувати іноземну мову як засіб спілкування, але й 

моделювати різні комунікативні ситуації у навчальному 

процесі. Його рівень мовної підготовки повинен бути 

таким, щоб мати можливість будувати весь навчальний 

процес на іноземній мові, а його мова при цьому повинна 

бути автентичною, нормативною і виразною. Великий 

обсяг матеріалу, пропонований для вивчення і  кількість 

годин, що відводяться на його засвоєння, змушує 

викладачів шукати нові ефективні способи організації 

аудиторної роботи; привносити в навчальний процес такі 

види і форми роботи, які збільшують пізнавальну 

активність, формують творчу особистість, здатну до 

комунікативної діяльності; розробляти завдання, які б 

зацікавили студентів.  

Таким чином, міжкультурна компетентність, що є 

достатньою для ефективного спілкування, передбачає збіг 

обсягів культурної грамотності співрозмовників. Звідси 

напрошується висновок, що ефективній міжкультурній 

комунікації потрібно цілеспрямовано навчати і вчитися. 
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ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКОЙКОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 

В ПЕРИОД ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Воспитание социопрагматической компетентности у 

студентов- иностранцев определяется овладением 

студентами-иностранцами комплексом знаний о 

межкультурном взаимодействии, социокультурных 

характеристиках страны пребывания, вербальном и 

невербальном этикете, а также стратегиями социального 

взаимодействия. То есть имеет место процесс воспитания, 

разграниченный по стадиям в соответствии с выявленными 

целями и последующей сформированностью каждого 

компонента содержания воспитания социопрагматической 

компетентности у студентов-иностранцев. Реализация 

такой программы воспитания представляется 

целесообразной в виде прохождения таких этапов, как 

ознакомительный, наблюдательный, ситуационный, 

апробирующий и рефлексивный. 

1. Ознакомительный этап. 

Первый этап соответствует образовательной цели 

содержания воспитания социопрагматической 

компетентности у студентов- иностранцев. На данном 

этапе студенты – иностранцы приобщаются к культуре 

страны пребывания и обществу страны обучения. 

Предоставление социокультурной информации об 

основных характеристиках и особенностях страны, города 

и учебного заведения осуществляется не только во время 
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аудиторной работы на лекциях и практических занятиях, 

но и в процессе внеаудиторной работы, например, на 

кураторских часах, во время экскурсий, вечеров и т.п. На 

кураторских часах в форме  кратких сообщений студентам-

иностранцам предоставляется социокультурная 

информация об основных характеристиках и особенностях 

страны, города и учебного заведения, социокультурных 

особенностях функционирования языка. 

В качестве дополнительной информации выступают 

сообщения о характеристиках и рамках культуры, типах 

взаимоотношений между культурами, толерантности и 

эмпатии. Включение теоретических положений об основах 

межкультурного взаимодействия в рамки 

ознакомительного этапа не ставило своей целью 

воспитание перечисленных качеств (толерантность, 

эмпатия, открытость), что, в свою очередь, и не 

представляется возможным в рамках подготовительного 

курса. Думается, что знания подобного характера будут 

способствовать осознанному восприятию 

социокультурных особенностей страны обучения, 

предотвращению возникновения межкультурных 

конфликтов, а также минимизации последствий 

культурного шока у студентов-иностранцев в начальный 

период. 

 Реализация данного этапа программы воспитания 

социопрагматической компетентности у студентов-

иностранцев в рамках подготовительного обучения (как и 

всей программы в целом) определяет наличие целого ряда 

факторов, требующих отдельного рассмотрения. В 

частности, студенты- иностранцы находятся на начальном 

этапе овладения украинским (русским) языком (за 

исключением представителей стран СНГ), что 

обуславливает необходимость использовать язык - 

посредник, в качестве которого может выступить один из 
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языков международного общения (английский или 

французский). Также возможно использовать родной язык 

студента в качестве языка-посредника. Для этого 

необходимо привлечение студентов- старшекурсников, 

(которые обучаются в данном вузе и  уже владеют языком)  

для участия в кураторских часах в качестве переводчиков. 

Такой способ подачи информации особенно удобен для 

групп, где преобладают студенты-граждане КНР.  Однако 

при этом подчеркнем, что роль языка международного 

общения ограничивается функцией объяснения, поэтому, 

по мере овладения социокультурным лексическим 

минимумом с постепенным увеличением объема 

лексических единиц изучаемого языка, необходимость в 

языке – посреднике отпадает к концу первого семестра. 

Другой характерной чертой ознакомительного 

этапа, которую следует отметить, является контрастивно – 

сопоставительное изучение материала. Сравнение 

национальных особенностей с характеристиками страны 

обучения позволяет студентам-иностранцам выступать не 

только в роли пассивных реципиентов, а также и активных 

участников процесса изучения культуры другой страны. То 

есть, в определенной степени, они становятся 

посредниками между культурами.[1]. В качестве 

дополнительной цели рассматриваемого подхода 

выступило стремление избежать формирования у 

студентов-иностранцев социокультурных стереотипов о 

стране обучения. 

Немаловажным считаем отметить форму подачи 

информационного материала с использованием средств 

мультимедиа, что позволяет значительно актуализировать 

и увеличить объем воспринимаемой студентами – 

иностранцами социокультурной информации. 

Использование такой формы подачи материала также 

способствует развитию наблюдательности студентов-
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иностранцев, целенаправленное развитие которой 

осуществляется в рамках соответствующего этапа. 

В дополнение представляется также необходимым 

включение информации, посвященной правам и 

обязанностям студентов- иностранцев на территории 

страны пребывания. В частности, особое внимание следует 

уделить следующим аспектам: 

1) обучение в одном и том же вузе в течение всех лет 

обучения (подготовительный этап и 5-6 лет обучения); 

2) административная ответственность за нарушение сроков 

и порядков постановки на  миграционный учет; 

3) потеря или порча документов, удостоверяющих 

личность студента-иностранца и его статус в стране 

пребывания; 

4) возможность работы в процессе обучения.  

Так как основной целью пребывания студентов-

иностранцев в Украине является получение образования, 

то важным предоставляется ознакомление студентов – 

иностранцев с перечнем учебных обязанностей, которые 

они должны соблюдать.  

В качестве заключительной информации можно 

предоставить студентам- иностранцам информацию об 

альтернативных организациях, куда они смогут обратиться 

в случае невозможности защиты своих прав на месте 

(посольства, правозащитные организации, 

правоохранительные органы, ассоциация иностранных 

студентов, адреса уполномоченных по правам человека в 

регионах и т.п.). 

Дидактическое содержание информационных 

сообщений на кураторских часах в рамках 

ознакомительного этапа представлено в виде следующей 

таблицы (см. табл.1). 

Таблица 1. Тематическое содержание 

кураторских часов (примерное). 
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№ 

 Раздел 

информации 

Тема сообщений 

1 Информация об 

основах 

межкультурного 

взаимодействия 

 Понятие «культура». 

 Типы взаимоотношений 

между культурами. 

 Понятие о толерантности и 

эмпатии. 

 Дискриминация и способы 

ее преодоления. 

 

2 Социокультурная 

информация 
 Украина глазами 

иностранцев. 

 Климат и погода Украины. 

 Праздники украинского 

народа. 

 Украинская кухня. 

 Город, в котором я учусь. 

 Мой вуз. 

3 Информация о 

социокультурных 

особенностях языка 

 Языковые особенности 

социальных отношений. 

 Формулы вежливости. 

 Народные выражения 

4 Информация об 

этикете 
 Правила этикета. 

 Средства невербальной 

коммуникации. 

5 Информация о 

правах и 

обязанностях 

 Законы о миграционной 

политике Украины. 

 Обязанности в рамках 

учебного заведения. 

Таким образом, реализация первого этапа 

программы воспитания социопрагматической 
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компетентности направлена на овладение студентами-

иностранцами знаний об основах межкультурного 

взаимодействия, социокультурном портрете Украины, 

социокультурных особенностях функционирования 

изучаемого языка в соответствии с принятыми нормами 

поведения в обществе. Как следствие, это помогает 

увеличению лексического минимума, что происходит не 

только во время аудиторной, но и во время внеаудиторной 

работы с иностранными учащимися.  

2.Наблюдательный этап. 

Наблюдательный этап направлен на развитие 

наблюдательности, необходимость которой, с нашей точки 

зрения, обусловлена недостаточностью развития только 

знаний и умений.   

Принимая во внимание социопрагматическое 

содержание программы воспитания студентов-

иностранцев, наблюдательность определяется нами как 

познавательная  способность, заключающаяся в выявлении 

как существенных, так и малозаметных свойств общества и 

культуры, оказывающих влияние на успешность 

достижения студентами- иностранцами поставленных 

целей своими действиями в стране обучения. 

В качестве требований к уровню развития 

социопрагматической наблюдательности у студентов-

иностранцев были выделены следующие положения: 

- нахождение общих и отличительных признаков страны 

обучения с последующей интерпретацией; 

- определение типа и характера ситуации по малозаметным 

внешним признакам; 

- выявление социокультурных особенностей процесса 

взаимодействия. 

 а начальном этапе в качестве источников 

культуроведческого материала может выступать 

разнообразная образно-схематическая информация (схемы, 
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фото и т.п.), а также источники средств мультимедиа 

(презентации, видео и т.п.). После усвоения базовых 

элементов процесса наблюдения студентам-иностранцам 

предлагаются задания на выявление социокультурной 

информации в реальных ситуациях (названия улиц, 

магазинов, дорожные знаки и т.п.). 

Таким образом, развитие социопрагматической 

наблюдательности через серию упражнений по 

наблюдению малозаметных и существенных признаков 

культуры и общества и последующей интерпретацией 

выявленных признаков с целью адекватного восприятия 

социокультурной информации направлено на повышение 

уровня успешности достижения студентами- 

иностранцами поставленных целей  в стране обучения. 

3. Ситуационный этап. 

Приобретение знаний о культуре и обществе страны 

обучения в рамках ознакомительного этапа и развитие 

социопрагматической наблюдательности на втором 

создают необходимую основу для рассмотрения 

конкретных ситуаций взаимодействия студентов- 

иностранцев в чужой социокультурной действительности, 

что и определяет третий этап реализации программы 

воспитания социопрагматической компетентности у 

студентов-иностранцев как «ситуационный». Другими 

словами, ситуационный этап содержал отражение ранее 

приобретенных знаний у студентов-иностранцев о стране 

обучения в частных конкретных ситуациях. 

Дидактическое содержание ситуационного этапа, 

соответственно, представлено комплексом ситуаций. 

Первоначально все ситуации группируются по двум 

основным для студентов-иностранцев сферам – социально-

бытовой и учебно-профессиональной. Описание ситуаций 

осуществляется относительно мест возникновения, что, в 

свою очередь, определяет тип и характер их протекания. 
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Исходя из содержания воспитания социопрагматической 

компетентности, типология ситуаций для учебной 

имитации их студентами-иностранцами может быть 

представлена в виде таблицы следующим образом (см. 

табл. 2). 

 

 

 

Таблица 2. Типы ситуаций в зависимости от места 

протекания в соответствии с базовыми сферами 

взаимодействия студентов-иностранцев 

 

№ место ситуация 

а) социально-бытовая сфера 

1 улица - встреча со знакомым 

- встреча с незнакомцем 

- обращение с просьбой 

2 общежитие  - общение с вахтером 

- взаимодействие с техперсоналом 

- общение с украинскими 

студентами 

3  магазин/рынок - покупка (еда, одежда, товары 

быта и техники) 

- возврат приобретенного товара 

4 транспорт - правила пользования 

общественным транспортом 

- вызов службы такси 
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- ж/д вокзал, аэропорт 

5  банк/почта - прием и отправление 

письма/посылки 

-  междугородний звонок  

-  получение, отправление, обмен 

денежных средств 

6 аптека -  приобретение средств гигиены 

- приобретение медицинских 

препаратов, отпускающихся без 

рецепта врача 

- приобретение лекарственных 

средств по рецепту врача 

7 досуг - поведение в общественных 

местах 

- поведение в кафе, ресторане, 

баре 

б) учебно-профессиональная сфера 

8 управление 

университета 

- общение с руководством 

университета, института, кафедры, 

кураторами 

9 учебная 

аудитория 

- общение с преподавателями 

- общение с украинскими 

студентами 

- общение со студентами-

иностранцами других 

национальностей 
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Безусловно, перечисленное в таблице 2 не охватывает весь 

возможный спектр, а характеризует лишь перечень 

основных ситуаций в базовых сферах общения студентов- 

иностранцев в стране обучения. Однако, исходя из 

реальных ситуаций, данный перечень следует дополнять 

конфликтными ситуациями, которые оказывают 

непосредственное влияние на безопасность пребывания 

студентов-иностранцев в Украине. С целью подготовки к 

совершению верных действий со стороны студентов-

иностранцев в подобных конфликтных ситуациях нами 

выделяются следующие наиболее вероятные места их 

возникновения: 

- места досуга и развлечения (кафе, дискотеки, 

праздничные общественные мероприятия и т.п.); 

- удаленные от центра районы/улицы с неблагоприятной 

обстановкой. 

К числу возможных конфликтных ситуаций, 

которые являются обязательными для имитации их 

студентами- иностранцами с целью обеспечения 

собственной безопасности, относятся: 

- поведение с гражданами в алкогольном опьянении 

(молодежь/ средний возраст; днем/в темное время суток); 

- поведение в ситуации криминального характера 

(требование со стороны незнакомых лиц денег, 

мобильного телефона и т.п.); 

- поведение в ситуации расовой или национальной 

дискриминации. 

Возможность возникновения конфликтных ситуаций, 

оказывающих влияние на безопасность пребывания 

студентов- иностранцев в стране обучения, позволяет 

также говорить и о включении ситуаций взаимодействия с 

правоохранительными органами Украины. Как показывает 
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практика, данный тип взаимодействия достаточно полно 

отражается посредством следующих типичных ситуаций:  

- обращение студентов-иностранцев с жалобой / за 

помощью; 

- ситуации, связанные с проверкой документов и 

выяснением личности со стороны сотрудников полиции. 

Другим немаловажным аспектом безопасности 

являлось овладение студентами-иностранцами действиями 

и информацией (телефоны служб экстренной помощи, 

план эвакуации из общежития и университета) в случае 

чрезвычайного происшествия. 

Изучение типов ситуаций, характерных для деятельности 

студентов-иностранцев в стране пребывания, в рамках 

социально-бытовой, учебно-профессиональной и 

конфликтной сфер взаимодействия с действительностью 

страны пребывания способствовало разработке списка 

рекомендаций по поведению студентов- иностранцев в 

соответствии с возможными местами их возникновения 

являются: 

1) улица – в случае возникновения просьбы обращайтесь 

к людям среднего возраста или сотрудникам полиции; 

2) общежитие – старайтесь предупреждать вахтеров о 

возможном позднем возвращении в общежитие; 

3) магазин – в случае возникновения недопонимания 

обращайтесь к менеджеру; 

4) транспорт – будьте внимательны к своим вещам 

(телефон, документы, бумажник и т.п.); 

5) банк/почта – при наличии большого количества 

людей займите место в очереди; 

6) аптека – согласуйте с фармацевтом приобретение 

средств гигиены и лекарственных препаратов, 

которые отпускаются без рецепта врача; 
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7) университет – при общении с преподавательским 

составом будьте вежливы и выказывайте уважение к 

старшим; 

8) больница – в случае внезапного ухудшения 

самочувствия или травмы сразу обращайтесь в 

поликлинику университета, не  занимайтесь 

самолечением; 

9) досуг – на дискотеке или в баре при большом 

скоплении людей не отставайте от своих 

студенческих друзей. 

Однако, несмотря на наглядность и простоту 

классификации ситуаций по месту их возникновения, 

после ознакомления с ними студентов-иностранцев, 

практическую реализацию последующих действий 

представляется целесообразным организовывать на 

основании другой классификации. Причиной тому 

является возможность возникновения конфликтов не 

только в ситуациях проведения досуга в вечернее 

время, но также и в университете (например, во время 

перерыва и т.п.) или в общественном транспорте 

(грубое поведение пассажиров и т.п.). 

Таким образом, исходя из типов ситуаций и разработанных 

поведенческих рекомендаций, следует говорить о 

следующих четырех ситуативных группах, отражающих 

социопрагматический характер взаимодействия студентов-

иностранцев с иноязычной социокультурной 

действительностью страны обучения: 

1. межкультурное взаимодействие; 

2. установление контакта; 

3. преодоление конфликта; 

4. решение проблемы. 

Универсальность предложенных ситуаций 

применительно к месту их возникновения позволяет 

акцентировать внимание студентов-иностранцев на 
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достижение поставленной цели своими действиями, то 

есть преодоление социопрагматических неудач. 

В практическом плане выделенные типы ситуаций, а также 

рекомендации по тому, как себя вести, реализуются в 

рамках учебного процесса в ходе ролевых игр, а также во 

время внеаудиторной работы на собраниях группы, 

кураторских часах и психологических тренингах. В роли 

воспитателя основную роль играет преподаватель языка. 

« В условиях вуза главной фигурой, вступающей в 

коммуникацию и одновременно обучающей правилам этой 

коммуникации, является преподаватель языка»[3] . 

Отметим, что преподаватели других дисциплин  также 

принимают активное участие в формировании 

социопрагматических навыков иностранных учащихся. 

 Особое значение также следует придавать участию 

студентов-иностранцев старших курсов, чей опыт 

позволяет смоделировать ситуации, приближенные к 

реальности, а также на их примере показать уже имевшие 

место социопрагматические ошибки. 

С целью контроля уровня приобретенных знаний о типах и 

характере ситуаций взаимодействия, усвоения 

рекомендаций по обеспечению собственной безопасности, 

студентам-иностранцам предлагается специально 

разработанный опросник.  

4. Апробирующий этап. 

Предпоследний этап реализации программы воспитания 

социопрагматической компетентности у студентов-

иностранцев включает серию тестовых ситуаций, 

направленных на выявление ее сформированности. 

 Для решения вопроса о том, на каком уровне 

сформированности социопрагматической компетентности 

будет находиться тот или иной студент-иностранец по 

результатам выполнения тестовых ситуаций, нами 

выделяются следующие критерии: 
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1) эффективность межкультурного взаимодействия; 

2) эффективность социального взаимодействия; 

3) степень обеспечения собственной безопасности; 

4) эффективность целедостижения. 

Выбор перечисленных критериев обусловлен содержанием 

основных ситуативных групп – межкультурное 

взаимодействие, установление контакта, преодоление 

конфликта и решение проблемы. Для объективности 

использования последних при оценивании уровня 

сформированности социопрагматической компетентности 

у студентов-иностранцев, определены следующие 

показатели критериев: 

 межкультурная толерантность; 

 эмпатийность отношений; 

 социальная активность; 

 межличностная контактность; 

 избегание опасности; 

 бесконфликтность отношений; 

 достижение цели; 

 успешная социализация. 

Поясним, что в рамках проводимого исследования 

«критерий» воспринимается нами как признак, 

позволяющий определить уровень сформированности 

социопрагматической компетентности студентов-

иностранцев. При этом выделенные критерии оцениваются 

посредством определенных качественных признаков, в 

роли которых выступают показатели, дающие 

возможность говорить о большей или меньшей 

выраженности данного критерия. То есть под показателем 

нами понимается характеристика определенного аспекта 

критерия. 

Отсюда, все выделенные критерии уровня 

сформированности социопрагматической компетентности 
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характеризуются наличием двух показателей (напр., 

эффективность межкультурного взаимодействия 

определяется показателями межкультурной толерантности 

и эмпатийности отношений и т.д. для остальных критериев 

соответственно). 

5. Рефлексивный этап 

Характер условий процесса воспитания студентов- 

иностранцев (соизучение языка и культуры, погружение в 

другую культуру, овладение стратегиями социального 

взаимодействия) определяет необходимость включения 

рефлексии, отражающей психологические особенности 

процесса самоопределения, в качестве заключительного 

этапа реализации программы воспитания 

социопрагматической компетентности у  студентов-

иностранцев. 

Осуществление рефлексии достигается посредством 

проведения аналогий между социокультурными 

особенностями ситуаций взаимодействия в стране 

обучения и аналогичными или другими аспектами в 

собственной стране. 

Для достижения наибольшей эффективности, 

студентам-иностранцам можно предложить вести 

рефлексивный дневник с самого первого этапа, а именно с 

ознакомительного этапа. Студенты могут записывать 

информацию о том, что произвело наибольшее 

впечатление или, наоборот, разочаровало в стране 

пребывания; схожее и различное с родной страной. На 

этапе развития социопрагматической наблюдательности 

рефлексивный журнал может выступать в виде записей по 

наблюдениям. В рамках реализации ситуационного этапа 

студентам-иностранцам можно предложить записывать 

действия, необходимые для достижения поставленной 

цели в той или иной ситуации. 
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Трудности и неудачи, с которыми сталкиваются 

студенты-иностранцы  в процессе социальной адаптации в 

чужой стране, носят социопрагматический характер. 

Социопрагматические трудности являются результатом 

влияния социальных правил одной культуры на 

коммуникативное поведение в ситуации, где более 

подходящими являются правила другой культуры. Для 

преодоления социопрагматических неудач и 

совершенствования качества обучения студентов- 

иностранцев и представляется необходимым осуществлять 

формирование социопрагматической компетентности у 

студентов- иностранцев. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У АНГЛОМОВНИХ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ 

ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Формування мовної професійної компетенції є 

необхідним етапом у підготовці іноземних англомовних 

студентів-медиків, для яких мовою навчання є англійська, 

але реалії практичного професійного спілкування 

вимигають знання російської/української мови 

(комунікація «лікар-хворий» тощо).  

Комунікативно-орієнтований підхід є, безумовно, 

провідним у процесі викладання російської мови як 

іноземної для даної категорії студентів. Проте формування 

мовної і мовленнєвої професійної компетенції в групах 

англомовних студентів пов'язане з певними труднощами, а 

саме: 

1) недостатня кількість навчального (особливо 

аудиторного) часу на вивчення дисципліни, враховуючи 

відсутність попередньої мовної підготовки (підготовчого 

відділення); 

2) відсутність відповідної мотивації на етапі 

вивчення доклінічних дисциплін, пов'язана з викладанням 

англійською мовою. Усвідомлення необхідності 

оволодіння базовим рівнем професійного мовлення 

з'являться на етапі клінічної практики у безпосередньому 

спілкуванні з хворими та персоналом закладів охорони 

здоров'я. 

За цих умов мовна підготовка майбутніх 

медиківпотребує чіткого визначення лексичного і 

граматичногомінімуму для вивчення базових моделей 

фахового спілкування із значним акцентом на вивченні 

медичної термінології з урахуванням майбутньої 

спеціальності студента. 
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Відчутне обмеження навчального часу диктує 

необхідність дозованого введення наукової термінології, 

фахових мікротекстів і комунікативних завдань 

професійного спрямування вже починаючи з вступного 

фонетичного курсу вивчення російської мови. Граматичні 

явища при цьому часто даються з «випередженням» у 

якості готових мовних і мовленнєвих зразків (моделей), що 

стимулює професійну мовленнєву активність студентів і 

значно підвищує мотивацію до вивчення мови. 

Суттєву позитивну роль у цьому підході відіграє 

використання паралелей і аналогій з відповідними 

лексичними та граматичними явищами англійської мови, 

що полегшує розуміння студентами нового матеріалу і 

значно економить аудиторний час на його пояснення.  
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