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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ 

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Богиня Л.В. 

директор навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян 

Колєчкіна І.В. 

викладач навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян 

Полтавський державний медичний університет (Полтава) 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

Успішність фахової підготовки спеціалістів для зарубіжних країн 

істотно залежить від якісного пропедевтичного  етапу, специфічні 

особливості якого – гранично короткі терміни навчання; нульове знання 

мови; різнорівнева базова підготовка; необхідність адаптації – вимагають 

чіткої організації навчального процесу, стандартизації вимог до кінцевих 

результатів, співпраці науково-педагогічних спільнот у створенні сучасного 

освітнього середовища. 

Кількість ЗВО, де навчаються іноземні студенти, зростає в Україні 

щороку [1]. Нормативно-правові акти 1991-2010 років щодо довузівської 

підготовки іноземних громадян визначали стратегію надання освітніх послуг 

цій категорії здобувачів освіти, проте дотепер немає нормативних документів 

щодо критеріїв визначення якості освіти іноземних слухачів, а наукові 

розвідки проводяться, здебільшого, у трьох напрямках: навчання мови, 

навчання дисциплін відповідно до обраного фаху, адаптаційні процеси й їх 

вплив на результати освіти.  

Актуальними залишаються не лише питання науково-методичного 

характеру, а й суто організаційні: період навчання, наповнюваність груп, 

статус викладачів, що працюють на підготовчому етапі тощо. 

Погоджуючись з ідеєю, що адаптація іноземних громадян суттєво 

впливає на результати навчання, вважаємо доцільним урахування 

етнопсихологічних характеристик слухачів. Проте реалії сьогодення 

призводять до того, що академічні групи формуються залежно від часу 

прибуття іноземних громадян без урахування характерологічних 
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особливостей представників різних регіонів. Попри те, що оптимальна 

наповнюваність групи іноземних слухачів – 8¬¬¬-10 осіб,  деякі ЗВО в 

умовах економічної скрути вдаються до створення груп понад цю кількість, 

що впливає на якість.  

За чинним законодавством зарахування іноземних громадян на навчання 

за програмами підготовки до вступу можливе упродовж року. Опитування 

випускників різних підготовчих факультетів свідчить про скорочення 

термінів навчання в деяких ЗВО. У навчально-науковому центрі з підготовки 

іноземних громадян нашого університету графіки навчального процесу 

передбачають для слухачів пізнього заїзду завершення навчального року у 

жовтні, що уможливлює виконання програм у повному обсязі.  

Організація  якісного навчання потребує відповідної підготовки 

фахівців, що працюють з іноземними слухачами на початковому етапі. 

Проблема кадрового забезпечення досі є актуальною, адже в університетах 

України немає спеціальності «Українська мова як іноземна» (у деяких ЗВО є  

спеціалізація). Натомість маємо значну кількість науковців-практиків, які 

мають досвід викладання російської як іноземної, й могли б, за умов певної 

перепідготовки, застосовувати свої вміння у навчанні іноземців української 

мови. З огляду на те, що профільні дисципліни викладають фахівці цих 

дисциплін, які самотужки здобувають досвід роботи з іноземцями,  варто 

створити умови для підвищення кваліфікації (не фахової, а педагогічної з 

урахуванням суб’єктів навчання) для таких викладачів.   

Важливу роль відіграє структура підрозділу: об’єднання викладачів 

мови й профільних дисциплін, з нашого досвіду, дає кращі результати, ніж 

залучення викладачів окремих кафедр на умовах погодинної оплати; 

уможливлює тісний контакт викладачів мови-кураторів груп з викладачами 

дисциплін; забезпечуючи швидкий обмін інформацією щодо сформованості 

комунікативних навичок і застосування їх на заняттях. 

Окремо окреслимо питання про невизначеність статусу і видів роботи 

викладачів, що працюють з іноземцями на початковому етапі: це педагогічні 

чи науково-педагогічні працівники? Як розподілити бюджет робочого часу 
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викладача? Адже забезпечення адаптації як одного з основних чинників 

якісної освіти іноземних громадян на пропедевтичному етапі вимагає 

більших затрат часу на організаційну й виховну роботу. До якого виду 

роботи віднести перевірку зошитів (без якої неможливо досягти достатнього 

рівня сформованості навичок письмового мовлення)? Ці питання ЗВО, маючи 

автономію, вирішують на свій розсуд, але відсутність спільного бачення 

шкодить організації навчання.  

Вважаємо продуктивним дотримання термінів навчання, впровадження 

критеріїв оцінки якості підготовки іноземних громадян; створення системи 

професійного удосконалення викладачів; унормування видів робіт і бюджету 

робочого часу викладачів з урахуванням специфіки доуніверситетської 

підготовки. Вирішення низки організаційно-управлінських питань сприятиме 

покращенню підготовки, підвищить зацікавленість іноземних громадян до 

отримання освіти в Україні.  
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ    

СЛУХАЧІВ-ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДОВУЗІВСЬКОГО ЕТАПУ 

ПІДГОТОВКИ 

Уведення карантинних обмежень суттєво змінило сучасний освітній 

процес та вимоги до всіх його учасників. В першу чергу, звісно, мова йде про 

зміну формату навчання з очного на дистанційну форму. Очевидно, що 

дистанційна освіта – це не просто форма надання освітніх послуг, це складна 

система, яка регулюється Положенням про дистанційне навчання, 

затвердженим наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 та включає 

багато компонентів . 

Задля успішного функціонування дистанційний освітній процес 

потребує значної підготовки: реєстрація та авторизація слухачів на курс; 

реєстрація кураторів, модераторів, викладачів; створення навчальних команд/ 

класів; регулювання рівнів доступу до дистанційних ресурсів; розміщення   

різного типу і структури інформаційних та навчальних матеріалів; створення, 

модернізація, адаптація до вимог дистанційної освіти навчальних матеріалів 

різних форматів (навчальні плани та навчальні робочі програми дисципліни, 

навчально-методичні комплекси, електронні підручники, навчальні 

посібники, тренінгові комп’ютерні програми, методичні розробки до 

практичних занять та завдань для самостійної роботи, комплекси тестових 

завдань, навчальні відео та аудіо матеріали, посилання на освітні, наукові та 

інші ресурси, глосарій тощо).   

В процесі дистанційного навчання потрібно вирішувати такі питання, як: 

регулювання взаємодії учасників дистанційного навчання; технічна 

підтримка онлайн занять; реалізація та технічний супровід контрольних 

заходів та ін.  

Оскільки необхідність  широкого впровадження такої форми навчання, 

яка є компіляцією традиційних форм надання освітніх послуг та новітніх 

технологій, виникла нещодавно, створення відповідної методичної бази 

отримує першочергове значення для ЗВО України.  Дослідження проблем 

дистанційної освіти та інформаційних технологій ведеться у багатьох 
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аспектах, таких як вплив інформаційних технологій на вміст освіти (І.В. 

Роберт, В.В. Кузнецов, А.П. Єршов, В.С. Ледньов, Є.І. Машбиц, і ін.); 

концептуальні засади сучасної освіти в умовах інформатизації (А. Субетто, 

В.П. Симонов, В. І. Звєрєва та ін.); розвиток сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (А.А. Андрєєв, А.А. Ахаян, М.Ю. Бухаркін, Е.С. 

Полат, М. В. Моісеєва та ін.). 

Безумовно, у більшій мірі ефективність дистанційного навчання 

залежить від педагогічної, змістової складової дистанційного навчання, адже 

головною метою освіти є не тільки формування знань, умінь та навичок з 

дисципліни, але і сприяння творчому та інтелектуальному розвитку 

особистості. Психолого-педагогічні проблеми і особливості дистанційного 

навчання розглядали в своїх працях Б.Б. Айсмонтас, Н.Ю. Марчук, В.В. 

Минаков та ін. 

Мета статті: розглянути особливості практичної реалізації традиційних 

дидактичних принципів  в умовах дистанційного навчання слухачів-

іноземних громадян довузівського етапу підготовки.  

При створенні курсу дистанційного навчання важливо врахувати 

особливості цільової групи і обрати методику дистанційного навчання з 

урахуванням особливостей технічного забезпечення слухача. У процесі 

дистанційного навчання головною є самостійна пізнавальна діяльність учня 

(навчання, а не викладання) [6]. У порівнянні з традиційними, в інноваційних 

моделях навчання змінюється і взаємодія з викладачем: його активність 

поступається місцем активності студентів, завдання викладача – створити 

умови для їхньої ініціативи. Таким чином, формується нова модель взаємодії 

викладача-учня. У цій моделі студенти виступають повноправними 

учасниками, а їхня навчальна активність отримує першочергове значення. 

Важливо, щоб той, хто навчається, зумів самостійно здобувати знання з 

допомогою різноманітних джерел інформації, і з цією інформацією зміг 

працювати в зручний для нього час, використовуючи різні способи 

пізнавальної діяльності. Самостійне опанування предметом не повинне 

носити пасивний характер, а навпаки, учень із самого початку має бути 
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залучений до активної пізнавальної діяльності, що передбачає не тільки 

засвоєння знань, але і  активне застосування отриманих навичок  для 

розв'язання різноманітних проблем навколишньої дійсності. Загальною 

рисою усіх форм дистанційних освітніх технологій є акцент на самостійну 

роботу слухачів та вміння ефективно використовувати свій час. Ю.А. 

Дубровська вважає, що системотворчим фактором дидактичної системи 

дистанційного навчання є педагогічний супровід як управлінські дії, 

спрямовані на розвиток пізнавально-практичної самостійності слухачів [2]. 

Маючи вільний, практично не регламентований графік навчання, необхідно 

мати велику самомотивацію і дисциплінованість для оволодіння учбовим 

матеріалом і своєчасного аналізу матеріалів і виконання завдань. Тому образ 

слухача, який успішно використовує дистанційні освітні технології, 

немислимий без особливої мотивації, вміння управляти своїм часом та 

самодисципліни. 

Фахівці у галузі дидактики вважають, що традиційні дидактичні 

принципи навчання є основою для дистанційної форми організації освіти, але 

потребують доповнення та трансформації відповідно до умов і вимог нового 

навчального середовища.  

Один з фундаментальних принципів – це принцип гуманістичності 

навчання. Його сутність полягає в спрямованості навчання та освітнього 

процесу загалом до людини. На викладача окладається функція створення 

максимально комфортного навчального середовища, у якому студенти мають 

сприятливі умови для оволодіння матеріалом дисципліни. З одного боку, 

дистанційне навчання видається таким, що забезпечує сприятливі і 

комфортні умови для навчання, але, разом із тим, викладачі зазначають, що у 

слухачів спостерігається певна фрустрація (поведінка, яка наближена до 

заохочення мінімальних людських потреб, порушення власної 

працездатності) освітніх потреб, соціальна дезадаптованість та психологічна 

нестабільність. Одним із способів мінімізації таких проявів є надання 

слухачам можливості навчатися в будь-який час та в своєму темпі. Так, 

маючи постійний доступ до навчально-методичних матеріалів у зручній 
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формі (презентації, аудіо та відео-матеріали до уроку, додаткові онлайн-

курси з дисципліни, тренувальні тести, завдання для самостійної роботи 

тощо) слухач, який навчається дистанційно, може самостійно вирішувати, 

коли і скільки часу йому приділяти на вивчення чи повторення  матеріалу, 

будує для себе максимально зручний індивідуальний графік навчання, 

індивідуальну навчальну траєкторію, що мінімізує психологічну напругу і 

страх відставання у навчанні.  

 У цьому контексті одне з головних місць займає принцип доступності 

викладача для слухачів, що означає наявність у них як можливості ставити 

змістові запитання щодо навчального процесу, так і ділитися своїми 

враженнями, думками, емоціями. За умови асинхронного дистанційного 

навчання, коли використовується тільки відео-формат подання навчального 

матеріалу, або текстовий матеріал, а у якості перевірки засвоєння знань 

тільки тестовий контроль без безпосередньої участі викладача,  це може 

створювати у студента психологічний дискомфорт, та відчуття взаємодії 

лише з інформаційною системою, а не з живою людиною і знижує мотивацію 

до навчання. Для вирішення цієї проблеми в процесі дистанційного навчання 

перш за все надається перевага синхронному формату, який означає 

співпрацю в режимі реального часу, учасники залучаються миттєво та у 

визначений час, здобувачі освіти контактують через засоби зв’язку 

безпосередньо з викладачами. Також за кожною академічною групою 

іноземних громадян закріплюється куратор, що допомагає їм пройти всі 

етапи мовної довузівської підготовки, контролюючи важливі терміни здачі 

завдань та мотивуючи слухачів до навчання. Куратор групи проводить 

постійний моніторинг не тільки рівня засвоєння навчального матеріалу, але й  

психологічного стану слухачів через організацію дидактичного діалогу, 

проведення виховних бесід та культурно-масових заходів, які під час 

карантинних обмежень змінили формат на онлайн (віртуальні екскурсії, 

фотоконкурси, поетичні конкурси, олімпіади з української мови тощо). 

Постійна взаємодія між учасниками освітнього процесу – необхідний 

компонент їхнього гармонічного психологічного стану, який дозволяє 
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покращити рівень комунікативної компетенції слухачів та підвищити 

ефективність засвоєння навчального матеріалу. 

Важливим також є принцип педагогічної доцільності застосування 

нових інформаційних технологій. Нинішнє покоління 16-20-річних соціологи 

відносять до так званого покоління Z, якому притаманна кліповість 

мислення, за якого перевага надається інфографіці, а не лонгріду. Серед 

представників покоління Z багато гіперактивних: вони швидко перемикають 

увагу, їм важко зосередитися. Отже, при створенні навчально-методичних 

матеріалів для дистанційного навчання варто акцентувати ілюстративно - 

демонстративний метод, звертатися до різноманітних методів візуалізації 

граматичного матеріалу, засвоєння якого зазвичай викликає найбільші 

труднощі, в аудіо супроводі, який дублює пояснення і таким чином активізує 

різні канали сприйняття інформації. У контексті вивчення мови доцільним 

видається дозоване використання автентичних неадаптованих відео та аудіо 

матеріалів (інформаційні повідомлення ЗМІ на побутову тематику, інтерв’ю, 

репортажі про суспільно значимі події, відео з Youtube тощо), які 

максимально занурюють слухача у мовне середовище та обов’язково 

супроводжуються як завданнями у тестовому форматі задля перевірки 

засвоєння граматичного матеріалу, так і творчими завданнями, покликаними 

сформувати та закріпити комунікативні навички. Ефективним на початкову 

етапі виявилося також використання у навчальному процесі онлайн-

платформ для вивчення української мови як іноземної. Зокрема, для 

початкового рівня зручним є створений на національній платформі з 

вивчення української мови Міністерства культури та інформаційної політики 

України  сайт SpeakUkraine, який містить багато аудіо-матеріалів на 

побутову тематику (від елементарних «Знайомство», «Вітання», до більш 

складних, наприклад тематичні блоки «У лікарні», «Покупки», «Подорожі»), 

9 видів вправ, та рівні вивчення А1-В2, що дозволяє використовувати цю 

онлайн-платформу для розширення лексичного мінімуму слухачів, 

відпрацювання фонематичних навичок, практичного застосування отриманих 

знань у різноманітних комунікативних завданнях (складання діалогів за 
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прослуханим зразком, діалогів до запропонованої ситуації тощо). Таким 

чином, ефективним є принцип вільного вибору інформації, яка отримується. 

Тобто не існує єдиного ідеального інформаційного джерела, вибір подання 

навчального матеріалу залежить від практичної спрямованості навчання.  

У контексті дистанційного навчання неможливо не торкнутися  

принципу ідентифікації, який  є важливим з огляду на те, що у 

дистанційному навчанні існує більше можливостей фальсифікації навчання, 

ніж у традиційній очній формі навчання, адже не завжди є можливість 

визначити чи сам слухач виконував завдання або здавав тест, особливо при 

асинхронному навчанні Контролювати самостійність виконання контрольних 

заходів можна за допомогою використання технічних засобів, наприклад, 

відео зв’язку, та різноманітних форм контролю, які включають, передусім, 

завдання комунікативного характеру.  

Таким чином, дистанційне навчання ставить перед педагогами нові 

вимоги не тільки в змістовій сфері освіти, а й у технологічній. Воно вимагає 

створення спеціальних інтерактивних навчальних матеріалів, які будуть 

відповідати основним педагогічним принципам: доцільності, наочності; 

системності; систематичності і послідовності. Особливого значення набули  

самостійна робота, вільний вибір одержуваної інформації шляхом визначеної 

діяльності; принцип віртуалізації освіти та системного структурування 

інформації; принцип інтерактивності та мультимедійності. Слід зазначити, 

що наведений перелік є відкритим. У процесі модернізації і інформатизації 

освіти спостерігаємо виникнення нових специфічних для дистанційної освіти 

дидактичних принципів. 
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МОДЕЛЬ STATION ROTATION: ПЕРЕВАГИ Й ВИКЛИКИ                  

У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Педагоги вживають термін station rotation (ротація станцій) в контексті 

інформування про одну з моделей змішаного навчання. Початок її всебічної 

розробки й запровадження датується 2010–2012 рр., наприклад, у методичних 

працях та практичному досвіді К. Максвела та Дж. Уайт з аналітичного 

центра «Інституту Крістенсена» [2], пізніше цю ідею поглиблювали 

Л. Слатер, А. Рокні та Л. Джонс [3], але найбільшої популярності зазначена 

модель навчання досягла останніми роками, коли інформаційні освітні 

http://e-koncept.ru/2017/770085.htm
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технологій остаточно стали невід’ємною складовою навчального процесу, як-

от у практиці М. Курвітс [4]. Принципи студентоцентризму, спонукання 

здобувачів до свідомої діяльності й залучення новітніх досягнень науки 

зумовлюють актуальність таких досліджень і, зокрема, нашої доповіді, мета 

якої полягає в окресленні деяких з переваг й викликів, що постають перед 

учасниками навчального процесу за умови використання моделі ротації 

станцій під час вивчення української мови інофонами. 

Аналіз наявної літератури [1; 4] свідчить, що зазвичай робота за 

принципом ротації станцій організована таким чином: простір (клас, 

аудиторія тощо) розділений на 3 та більше так званих острівців, або станцій, 

де одночасно працюють 2–6 здобувачів; кожна зі станцій має одне завдання, 

до якого викладач підготував докладну інструкцію та всі необхідні 

матеріали; на перебування на кожній зі станцій відведений певний час; за 

сигналом викладача здобувачі переміщуються з однієї станції до іншої, тому 

протягом уроку кожен учень відвідує всі станції. 

До умов, за яких є сенс удаватися до методу ротації станцій у навчальній 

роботі, належать такі обставини, в яких іноземні студенти мають схильність 

до забування попереднього матеріалу, деякі з них не встигають за темпом 

групи або внаслідок порушення загальної дисципліни, або пропусків, або 

браку часу для індивідуальної роботи з викладачем на занятті. 

Таким чином, назвемо деякі з переваг використання зазначеної моделі 

навчання, що витікають з наведених умов. За повторення навчального 

матеріалу чи вдосконалення лексико-граматичних навичок може відповідати 

одна зі станцій на занятті, що містить завдання з тем, що вивчались раніше. 

Диференціація роботи з визначенням обов’язкового мінімального обсягу 

стане в пригоді, якщо один студент або декілька здобувачів відчувають 

потребу виконувати завдання у власному темпі. До самостійної роботи 

студентів має спонукати загальна атмосфера в аудиторії або в сесійній 

кімнаті сервісу для веб-конференцій. За умови вдалої організації роботи, 

викладач матиме час приділити увагу кожному студенту на кожному занятті, 

відповісти на запитання, що виникають, надати додаткові пояснення. 
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З-поміж викликів у плануванні та проведенні занять за моделлю ротації 

станцій назвемо, по-перше, необхідність ґрунтовного осмислення кожного 

заняття, добір навчально-методичних матеріалів (наприклад, аудіо-та 

відеоматеріалів, інтерактивних робочих листів, комплектів вправ, текстів і 

тестів з можливістю самоперевірки), що потребує багато часу викладача для 

підготовки, по-друге, можливість випадків прояву академічної 

недоброчесності серед здобувачів (повідомлення правильних відповідей, 

спроби плагіату тощо), що потребує роз’яснень з метою розуміння 

студентами цінності навчального процесу задля здобуття певних знань, 

по-третє, потреба в навичках передбачення обсягу того матеріалу, що буде 

необхідний і достатній для кожного заняття задля формування у студентів 

визначених програмою компетентностей. 

Зазначені переваги й особливості роботи за моделлю ротації станцій, з 

одного боку, допомагають студентові свідомо навчатися, надавати й 

приймати поміч товаришів, а з іншого боку, дозволяють здобувачу 

отримувати зворотній зв’язок від викладача й розвивають уміння розумно 

використовувати час. 
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 професійної та соціально-гуманітарної освіти, 

Криворізький національний університет (Кривий Ріг) 

СПЕЦИФІКА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК 

ІНОЗЕМНОЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ (ПІД ЧАС ДОПРОФЕСІЙНОЇ  

ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ) 

У сучасних карантинних умовах навчання питання дистанційної та 

змішаної освіти набувають надактуального значення не лише в Україні, а й у 

всьому світі. Карантинні умови пояснюють стабільне зростання інтересу 

науковців до з’ясування сутності та особливостей застосування цих 

альтернативних дидактичних форм. Зазначені факти підтверджують: 

численні праці Б. Шуневича [6], [7], монографія колективу авторів за заг. ред. 

В. Кухаренка «Теорія та практика змішаного навчання» [5], ін., матеріали 

вебінару «Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія» [1]; 

різноаспектні тематичні наукові публікації останніх кількох років (Л. 

Штихно [8]; Т. Муращенко [3]; О. Малиновська, С.  Масон, О. Чаплик [2]; С. 

Новиченко [4],  ін.)  

У процесі допрофесійної підготовки іноземних здобувачів освіти 

дистанційне вивчення української мови як іноземної традиційно передбачає 

тісний контакт із викладачем і посилений  контроль з боку викладача. Така 

специфіка має відповідне обгрунтування. Вивчення мови як іноземної 

передбачає формування навичок письма, читання, розуміння навчального 

тексту, аудіювання та говоріння, і тому, на нашу думку, найдоцільнішим є 

саме змішане навчання, де зазначені навички навички формуються як 

дистанційно, так і аудиторно (із дотриманням відповідних карантинних 

вимог). На етапі формування навичок письма доцільно надавати перевагу 

аудиторним формам роботи з іноземцями, формування навичок читання 
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можна здійснювати дистанційно, поступово збільшуючи дистанційний час 

навчальних занять, навички говоріння та розуміння навчального тексту 

можна формувати і дистанційно, і аудиторно, контрольні заходи здебільшого 

доцільніше здійснювати аудиторно, дистанційно – лише окремі форми 

контролю.  

Карантинні умови дистанційного та змішаного навчання ставлять перед 

викладачем-філологом нові методичні завдання, оскільки предусім постає 

питання універсальних методичних матеріалів, які можуть задовольнити 

потреби дистанційного й змішаного навчання. Не кожен навчально-

методичний посібник і не кожен підручник, навіть якщо вони наявні в 

електронній версії, здатні задовольнити потреби дистанційного навчання і 

можуть ефективно використовуватися за дистанційних умов.  По-перше, 

такий посібник має містити якісні матеріали, придатні для трансляції на 

екрані (якісні кольорові малюнки, чіткий великий шрифт, «читабельні» 

сторінки тощо). По-друге, він повинен бути зорієнтованим більшою мірою на 

здобувача освіти, і меншою мірою – на викладача, тобто, не містити 

незрозумілих іноземцеві методичних коментарів (або містити мінімум), 

оскільки їхня надлишкова наявність, яку можна успішно оминути за 

аудиторних умов, у дистанційному застосуванні одразу спричинить 

додаткові труднощі на занятті. По-третє, посібник (підручник), придатний 

для дистанційного вивчення мови як іноземної, має бути озброєний значною 

кількістю ситуативних комунікативних модифікацій, тобто, містити багато 

діалогів і текстів, спрямованих на дистанційне відпрацювання навичок 

говоріння або читання. Виконання тренувальних вправ у дистанційних 

умовах теж набуває певної специфіки – з одного боку, усуваються аудиторні 

незручності  часової неоднорідності виконання, характерні для початкових 

етапів вивчення мови як іноземної, але, з іншого боку, суттєво утруднюється 

процес перевірки письмових завдань, адже трансляція на екрані допущених 

помилок кожному студентові є не лише часомісткою, а й часто 

малоефективною. Отже, дистанційне та змішане навчання передусім 

потребують перегляду наявних навчально-методичних матеріалів або й 



 

19 

розроблення нових, які відповідають дистанційним вимогам і здатні 

забезпечити ефективність засвоєння мови як іноземної.  

Сьогодні, коли вже понад рік в Україні тривають карантинні умови 

навчання, ні в кого не виникає сумнівів факту того, що сучасний розвиток 

інформаційних технологій дає дидактичні можливості, здатні фактично 

стовідсотково задовольнити потреби здобувачів освіти, і вивчення мови як 

іноземної – не виняток. Так, у Криворізькому національному університеті 

успішно функціонують корпоративні ІТ-засоби, за допомогою яких у 

викладача є можливість забезпечити  ефективну дистанційну роботу з 

іноземцями.  Це сервіс Gmail, хмарне сховище GoogleDisk, корпоративний 

GoogleCalendar, платформа GoogleСlassroom, на базі якої створено відповідні 

дистанційні класи для роботи з іноземцями. Один із найефективніших – 

корпоративний сервіс GoogleMeet, який дає можливість відеофіксації 

заняття. GoogleMeet є дуже простим і зручним у використанні як для 

викладача, так і для іноземного здобувача освіти. Проте, на нашу думку, під 

час вивчення мови як іноземної на допрофесійному її етапі дистанційне 

навчання слід використовувати вмотивовано й доцільно.  

Найбільш доступні технічні пристрої  – комп’ютери, планшети, 

смартфони. Використання смартфонів, як правило, передбачає застосування 

хмарних технологій. Найперше і найдоступніше як для викладача, так і для 

іноземця – використання хмарного сервісу Google Apps, який містить 

потрібні й прості у використанні веб-додатки Google – пошта Gmail, 

перекладач GoogleTranslate, Google Диск, Google Документи, Таблиці, 

Презентації, а також відеохостинг YouTube. Можна використовувати хмарні 

файлосховища, які підтримуються  Android, iOS, Windows Phone 8 – Dropbox, 

SkyDrive. Із навчальною метою студенти часто користуються спрощеними 

мобільними додатками Office Online – онлайн-пакетом офісних додатків для 

роботи з текстовими файлами (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote). Досить ефективним в умовах дистанційного навчання є й 

використання   загальнодоступного мобільного додатку Viber. Із такою ж 

метою можна використовувати й месенджер Telegram. Доцільним є й 
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використання ресурсів відеохостінгу YouTube, хоча саме матеріалів із 

вивчення української мови як іноземної там дуже обмаль або вони сумнівної 

якості.  

Загалом, ураховуючи понад річний карантинний досвід дистанційної 

роботи з викладання мови як іноземної, можна зробити висновок щодо 

доцільності застосування змішаного навчання, зокрема під час допрофесійної 

підготовки іноземних здобувачів освіти. Змішане навчання, з одного боку, 

дає викладачеві можливість усунути певні недоліки дистанційного (здійснити 

більш якісний контроль, покращити вміння іноземця фіксувати матеріал у 

письмовій формі, усунути певну особистісну віддаленість викладача й 

здобувача освіти, ін.). З іншого боку, змішане навчання  дає  можливість 

використати потужний потенціал мережевих технологій, хмарних технологій, 

кейс-технологій тощо, тобто, максимально осучаснити й оптимізувати 

навчальний процес. Однак незаперечним є і той факт, що карантинні умови 

змішаного навчання ставлять перед викладачем нові завдання, вимагають  

постійного розвитку й удосконалення, щоденного пошуку нових методів 

навчання мови як іноземної.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

В останні роки тема академічної доброчесності стала однією з найбільш 

актуальних у дискусіях про вищу освіту та науку, причому незалежно від 

того, на якому рівні та за участі кого вони ведуться, адже ця тема стосується 

як науково-педагогічного складу ЗВО, так і безпосередньо здобувачів освіти. 

Відповідно до статті 42 закону України «Про освіту» академічна 

доброчесність визначається як «сукупність етичних принципів та правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 
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досягнень» [2]. Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти 

передбачає відсутність плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації, 

списування, обману, а також будь-якого впливу на педагогічного працівника 

під час написання та здачі екзаменаційних, залікових, контрольних робіт, 

індивідуальних завдань [5]. З уведенням карантинних обмежень та 

переходом до дистанційної форми навчання питання дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти, яке передбачає, зокрема, самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю, постає особливо гостро, адже одним з головних критеріїв 

визначення ефективності навчального процесу є об’єктивні та адекватні 

результати поточного та підсумкового контролю, що визначають рівень 

отриманих знань, набутих умінь і навичок. Результати контролю не тільки 

дають уявлення про якість засвоєних студентами знань, але й скеровують 

педагогічну діяльність викладача. Досліджуючи інформацію щодо ступеня 

засвоєння матеріалу здобувачами освіти, викладач може здійснювати 

ефективний та педагогічно обґрунтований вплив на процес навчання кожного 

окремого студента. Залежно від того, наскільки об'єктивно виявлено ступінь 

засвоєння матеріалу студентами, настільки ж обґрунтовано і методично 

правильно викладач зможе організувати подальший процес навчання. Таким 

чином, чим об’єктивнішим, достовірнішим і якіснішим буде контроль, тим 

більше можливостей має викладач для здійснення ефективного керування 

навчальним процесом. 

В умовах дистанційного навчання не варто відмовлятися від 

традиційних форм контролю, але, очевидно, вони потребують певних змін, 

доповнень та трансформацій. І, в першу чергу, це пов’язано з неможливістю 

контролювати дотримання студентами академічної доброчесності під час 

виконання завдань за допомогою звичних для очної освіти засобів. У 2020 

році на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

було проведено дослідження, в ході якого студентам запропонували 

анонімно відповісти на ряд запитань щодо дистанційної освіти. Частина 

запитань cтосувалася дотримання студентами академічної доброчесності під 
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час навчання, а саме, чи дотримувалися вони академічної доброчесності під 

час виконання домашніх робіт, на заняттях, під час написання контрольних, 

залікових чи екзаменаційних робіт. Результати дослідження показали, що 

респонденти частіше дотримувалися академічної доброчесності під час 

занять, але при цьому були більш схильні не дотримуватися академічної 

доброчесності під час написання контрольних, залікових чи екзаменаційних 

робіт. Серед засобів контролю самостійного виконання завдань найчастіше 

використовувалося обмеження у часі під час написання робіт, також 

контроль здійснювався за допомогою відео- та аудіозв’язку, тобто, були 

використані всі наявні технічні можливості, які можуть запропонувати 

сучасні веб-сервіси. Цікаво, що коли респондентам було запропоновано 

оцінити ефективність наявних методів контролю за дотриманням академічної 

доброчесності, лише 27,1% погодилися, що подібні методи є ефективними. У 

свою чергу, 18,6% схильні вважати їх порівняно ефективними, більш ніж 

16% вважають їх неефективними, а 13,6% опитаних – малоефективними [1]. 

Таким чином, проблема недотримання здобувачами освіти академічної 

доброчесності у процесі дистанційного навчання видається досить серйозною 

і потребує створення відовідної методології проведення контролю у режимі 

онлайн освіти. 

У Центрі підготовки іноземних громадян традиційно і незалежно від 

форми навчання застосовуються поточні і підсумковий контролі знань 

слухачів. Останній здійснюється у формі диференційованого заліку 

(дисципліни «Країнознавство» та «Російська мова як іноземна») та іспиту 

(дисципліна «Українська мова»). Оскільки інтенсивність навчального 

процесу у ЦПІГ висока, адже за досить короткий термін слухачі Центру 

мають опанувати великий обсяг матеріалу з загальнолітературної української 

мови та з аспекту «науковий стиль мовлення», зазначені форми контролю 

тісно взаємопов'язані й проводяться так, щоб стимулювати ефективну 

самостійну роботу слухачів протягом семестру і забезпечити об'єктивне 

оцінювання їхніх знань. 
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Для проведення контролю, як поточного, так і підсумкового, під час 

дистанційного навчання використовуються традиційні методи педагогічного 

контролю: тестовий, письмовий та усний, які проводяться на базі створених у 

ЦПІГ навчально-методичних матеріалів та адаптовані до умов дистанційної 

освіти. 

Тестовий контроль передбачає використання тестів закритої та відкритої 

форми і проводиться як для поточної перевірки засвоєння лексико-

граматичного матеріалу, так і як складова частина семестрових іспитів. 

Тестові завдання для поточного контролю традиційно використовувалися у 

ЦПІГ як доповнення до письмових контрольних робіт і за звичних умов 

очної освіти. Варто зазначити, що у дистанційному форматі більш 

ефективними саме як засіб поточного контролю є тести відкритої форми, у 

яких студент не обирає варіант з кількох запропонованих, а повинен 

самостійно створити правильну відповідь. На початковому етапі вивчення 

мови тести такої форми зазвичай супроводжуються засобами візуалізації 

(фото, малюнки). Для проведення іспиту в онлайн режимі на платформі 

Teams було створено відповідну команду, а також розроблено алгоритми 

проведення іспитів для екзаменаторів та викладачів-кураторів груп. Задля 

контролю самостійності виконання було створено 15 варіантів тестових 

завдань. Також студенти мали обмеження у часі, яке, з огляду на обсяг 

тестового завдання і одночасність проведення іспиту для академічних груп, 

сприяло дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти. Також 

необхідним є проведення тестування у супроводі відеозв’язку, але, варто 

зазначити, це потребує відовідного технічного забезпечення, в першу чергу, з 

боку здобувачів освіти. 

Не зважаючи на онлайн формат навчання, у ЦПІГ не відмовилися 

повністю від виконання традиційних письмових робіт, які навіть в умовах 

дистанційної освіти є ефективним засобом контролю засвоєння мовних та 

мовленнєвих навичок та вмінь. Звісно, змістове наповнення і форми 

письмового контролю ми доповнили та трансформували відповідно до 

сучасних стандартів вивчення мови. Всі завдання, в першу чергу, мають 
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комунікативне спрямування і спонукають студентів до активної участі у 

комунікації. 

Наприклад, написання лексичних тем, творів на запропоновані теми, 

написання оригінальних та відтворення на письмі прослуханих діалогів 

запропонованої соціально-побутової тематики дозволяє як викладачам, так і 

студентам відслідковувати прогрес у вивченні мови та вчасно виявляти 

прогалини у знаннях. У цьому контексті доцільним видається використання 

методу «портфоліо», але ми визначаємо термін «портфоліо» більш вузько, 

виходячи зі специфіки нашої роботи та загального рівня підготовки наших 

слухачів. 

Надіслані студентами письмові роботи формуються у папки, і таке 

«портфоліо» допомагає діагностувати рівень засвоєних знань та водночас 

може бути використане викладачем для контролю дотримання студентом 

академічної доброчесності, адже дозволяє порівняти результати студента, які 

він показав під час виконання тестових завдань, з результатами письмових 

індивідуальних робіт. 

Оскільки при оцінці якості дистанційного навчання неможливо 

обмежитися тільки тестуванням знань студентів (хоча це і залишається 

одним з показників якості навчання), у ЦПІГ проведення контролю 

здійснюється комплексно, орієнтуючись на процес взаємодії викладача і 

студента у всіх напрямках їхньої спільної діяльності та з розумінням 

залежності якості дистанційної освіти від багатьох чинників і складових 

процесу навчання. Таким чином, усні форми контролю, які передбачають 

безпосереднє спілкування викладача зі студентом, незалежно від формату 

(онлайн чи оффлайн), вважаємо одними з найбільш ефективних у процесі 

вивчення мови. Усний контроль у дистанційному форматі відбувається з 

використанням аудіо- та відео конференцій і для викладача є одним з 

найдієвіших способів контролю самостійного виконання завдань як на 

навчальних заняттях, які проводяться з повною візуалізацією, так і під час 

іспитів. Саме тому у проведенні підсумкового контролю усна частина є 

обов’язковою і більш вагомою під час виставлення підсумкової оцінки з 
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дисципліни. Усна складова іспиту відбувається у режимі нарад екзаменаторів 

зі слухачами. 

Кожному слухачеві призначається індивідуальне завдання з обмеженим 

часом для його виконання, планується індивідуальна нарада, протягом якої 

екзаменатори спілкуються окремо з кожним слухачем та мають можливість 

об’єктивно оцінити набуті знання та навички під час роботи з текстом, яка 

включає читання та підготовку висловлювання за змістом тексту, участь у 

діалозі-розпитуванні за текстом, а також монологічне висловлювання на 

соціально-побутову тему. Підсумковий бал розраховувався за допомогою 

коефіцієнтів, які визначалися відповідно до певних показників:  

- середнього балу (виставляється викладачем-куратором напередодні 

іспиту і показує роботу слухача протягом семестру), 

- оцінки за тест (зважаючи на те, що слухач мав варіанти, а не 

самостійно генерував відповіді),  

- оцінки за роботу з текстом (зважаючи на те, що під час іспиту слухач 

бачив текст вперше та міг максимально продемонструвати здобуті навички 

читання, говоріння та аудіювання, монологічного та діалогічного мовлення),  

- оцінки за монологічне висловлювання з заданої теми (зважаючи на те, 

що слухачі заздалегідь мали перелік тем до іспиту та готували їх; разом з 

тим, включало в себе й елементи діалогічного мовлення – бесіду з 

екзаменатором). З метою об’єктивності оцінювання та враховуючи специфіку 

дистанційного навчання, в проведенні усного іспиту у кожній групі, окрім 

екзаменаторів, беруть участь викладачі-куратори, які можуть ставити 

додаткові питання слухачам, також участь куратора у підсумковому контролі 

дозволяє знизити у студентів прояви тривожності, хвилювання, 

невпевненості, які вони часто називають серед причин, які спонукають до 

порушення академічної доброчесності [4]. 

Варто також зазначити, що при виявленні викладачами випадків 

академічної недоброчесності студентів (здавання чи репрезентація різними 

особами робіт з однаковим змістом як результату власної навчальної 

діяльності; написання чужих варіантів завдань на контрольних заходах; 



 

27 

несамостійне виконання завдань у випадках, коли не дозволяється отримання 

допомоги, або незазначення інформації про отриману допомогу, 

консультації, співпрацю тощо; отримання іншої несанкціонованої допомоги 

при виконанні тих завдань, які передбачають самостійне виконання) 

необхідно вживати негайних заходів та формувати у студентів академічну 

відповідальність за порушення академічної доброчесності. Зокрема, можуть 

використовуватися призначення додаткових контрольних заходів (додаткові 

індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо) або 

проведення додаткової співбесіди зі слухачем у разі виникнення у викладача 

сумнівів в академічній доброчесності. 

У випадку повторення порушень, як більш жорсткий метод впливу, 

може бути використане повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним 

або юридичним, що представляють студента в Україні), які здійснюють 

оплату за навчання. 

Загалом, проблема недотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти у процесі дистанційного навчання є досить серйозною та 

потребує створення чіткого алгоритму проведення контрольних заходів як 

для здобувачів освіти та для викладацького складу ЗВО, розробки офіційних 

рекомендацій для викладачів щодо забезпечення академічної доброчесності 

під час занять, перевірки домашнього завдання та виконання контрольних 

робіт, стимулювання студентів до дотримання академічної доброчесності під 

час дистанційного навчання за допомогою бесід, кураторських годин, а також 

стимулювання до отримання знань, а не оцінок. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Дотримання академічної доброчесності навчальних досягнень 

здобувачів освіти в процесі дистанційного навчання / О. Наливайко, О. 

Калістова, Д. Поляков // Освітологічний дискурс. - 2020. - № 4. - С. 143-162 

[Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2020_4_12 

2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000075
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=osdys_2020_4_12


 

28 

3. ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 23.10.2018  

№ 1/9-650 Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів 

вищої освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text 

4. Першокурсникам – про академічну доброчесність [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zsmu.edu.ua/snew_2795.html 

5. Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної 

доброчесності / укладачі: підкомісія 303 «Академічна доброчесність» / 2016 

р. – 24 с.  

Ковальчук В. І. 

Викладач підготовчого відділення 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ФОРМАТІ ОНЛАЙН 

У статті розглянуто специфіку вивчення української мови іноземними 

слухачами, що здобувають освіту в Україні в онлайн-режимі, перехід від 

класичної форми навчання до змішаної, переваги  очного та електронного 

навчання та їхні недоліки. Звернено увагу на ефективні методи роботи, 

основні види мовленнєвої діяльності, інтеграцію інформаційно-

комунікаційних технологій у процес навчання з метою вдосконалення й 

оптимізації навчального процесу. 

Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, 

діджиталізація, читання, аудіювання, інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ). 

Другий рік поспіль ЗВО працюють дистанційно. Онлайн-навчання стало 

реальністю нашого життя.  Процес діджиталізації набирає своїх обертів. 

Намагаючись зробити заняття цікавішими, а засвоєння іноземними 

слухачами інформації, опанування української мови ефективнішим та 

доступнішим, викладачі вдаються до поєднання традиційних і новітніх 

методів.  
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Актуальність статті полягає в порушенні питання, яким же чином 

отримувати максимум користі від онлайн-формату як слухачам, так і 

викладачам, як адаптуватись до сучасних реалій, які нові підходи краще 

застосовувати, як побудувати активну взаємодію зі студентами, як  

підготувати інтерактивний контент до своїх занять. Ці питання більш 

детально розглянемо в нашій статті. 

Змішане навчання – інновація ХХІ століття, один із трендів сучасної 

освіти. [5, с.1]  Завдання викладача – ефективно використовувати переваги як 

очного, так і електронного навчання, а також нівелювати або взаємно 

компенсувати недоліки кожного з них. 

Перехід від класичної форми навчання до змішаної зумовлений 

поширенням ковідної вірусної інфекції, оголошеним локдауном у зв’язку із 

зростанням кількості захворювань, але саме це було поштовхом для 

прискореного переходу в цифрову реальність, опанування сучасних 

електронних технологій, комп’ютерних та мобільних додатків, трансформації 

офлайн-навчання в онлайн або їх поєднання, що на Заході  (в Америці, 

Європі) вже давно стало нормативом як для навчання, так і для наукових 

досліджень. 

Мета публікації – розглянути основні етапи роботи викладача під час 

проведення дистанційних занять з іноземними слухачами на початковому 

етапі вивчення мови, визначити переваги дистанційного навчання, 

закцентувати  увагу на принципах змішаного навчання,  на питаннях 

мотивації та організації студентів до активної співпраці. 

Матеріалом для написання статті є  ознайомлення із сучасними науково-

методичними дослідженнями про дистанційне навчання як сучасну освітню 

технологію Є. Пассова, О. Соловової, І. Власенко, І. Гладій, Г. Даценко, Л. 

Ліщинської, Г. Іванченко та інших, а також методичні комплекси, розробки 

вивченої дисципліни.  Варто зазначити, що змішане навчання передбачає 

залучення інновацій, застосування сучасних методів і форм навчання. Як 

слушно зауважила О. Пометун: «Інновації самі не народжуються, вони 
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виникають як результат наукових пошуків, спроб, досліджень, педагогічного 

досвіду та експериментів» [8, с.15]. 

Змішане навчання (blended learning) – це поєднання традиційних форм 

аудиторного навчання з елементами електронного, у якому застосовуються 

спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо, відео, 

інтерактивні елементи тощо.  Ця форма вимагає постійної технічної 

підтримки, певних витрат на створення відеоматеріалів, навчальних програм 

і тестових завдань.  

Змішане навчання має свої переваги: учасники процесу миттєво 

отримують зворотний зв’язок, обговорюють матеріал, ставлять запитання, 

збільшують когнітивні задатки, розвивають емоційний інтелект. Змішана 

модель надає більше свободи в наданні навчальних матеріалів, контролі та 

оцінюванні. Тестування можна проводити в  онлайн-режимі й на цьому 

зекономити час. 

Принципи змішаного навчання: 

 послідовність. Спочатку студенти ознайомлюються з новою 

інформацією, потім викладач дає необхідну теорію, лайфхаки, а потім 

відбувається застосування вивченого на практиці.   Цікавий у цьому плані 

метод «перевернутого класу», який з’явився в 2012 році. Він полягає в тому, 

що слухачі вивчають нову інформацію (граматичну тему або розмовну) 

спочатку самостійно, а потім разом із викладачем обговорюють вивчений 

матеріал, критично його оцінюють і закріплюють. Не обов’язково має бути 

саме така послідовність. Варто планувати нестандартні форми проведення 

занять, не слід дотримуватися певного шаблону. 

 наочність. Завдяки сучасним інструментам електронного 

навчання можна створити базу знань, яка завжди буде в студента під рукою: 

презентація, ілюстрований словник, таблиці, схеми тощо. 

 практичне застосування. Для засвоєння теорії мають бути 

практичні заняття, під час яких студенти читатимуть навчальні тексти, 

переглядатимуть фільми, мультфільми, виконуватимуть вправи на 

повторення. 
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 безперервність. Онлайн-заняття зберігаються в Скайпі, і це дає 

можливість студентам переглянути їх у будь-який час. Онлайн-навчання 

чергується з офлайн, в аудиторії. 

 підтримка. Під час віддаленого навчання студент завжди може 

поставити запитання викладачу й оперативно отримати відповідь на нього, не 

чекаючи наступного заняття, так само, як і в аудиторії. 

Досягнення інформаційних технологій сприяють розвитку змішаного 

навчання, насамперед можливості ділитися інформацією через інтернет. 

Викладачу важливо розробити тестові завдання, підготувати наочні 

презентації, аудіозаписи для кращого сприймання контенту іноземними 

слухачами. 

Уперше основні принципи змішаного навчання застосовувалися ще в  

60-х роках ХХ століття в корпоративній та вищій освіті, але сам термін  був 

уперше використаний у 1999 році, коли американський інтерактивний 

навчальний центр почав випуск програмного забезпечення, призначеного для 

викладання через Інтернет. Змішане навчання, на відміну від інших 

педагогічних технологій, не має конкретного авторства, виникло спонтанно в 

результаті численних спроб змінити наявні методи й принципи навчання.  У 

2006 році у статті «Довідник змішаного навчання» [2, с.5] з’явилося 

визначення цієї системи навчання, яке відображає його основні особливості: 

«Змішане навчання – це система навчання, заснована на 

сполученні(поєднанні) очного навчання (тет-а-тет) і навчання 

комп’ютерними засобами». 

У чаті групи або Google classroom можна розмістити розклад занять, 

план, мету й систему оцінювання результатів. У google meet, Скайпі або Зумі 

викладач проводить заняття, згідно з розкладом. Усе відбувається, як на 

звичайному занятті: презентація, яку ми вмикаємо через опцію демонстрації 

екрану, запитання-відповіді, повторення тощо. 

Важливо постійно приділяти увагу різним розділам граматики: 

фонетиці, лексиці, граматиці й мовленнєвому розвитку. Бажано пояснити 

іноземним слухачам, що важливо спілкуватися українською в усіх аспектах 
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свого життя.  Застосовуючи на заняттях елементи гейміфікації, викладачі 

роблять навчання ненав’язливим, позбавляють його монотонності. Слід 

добирати цікаві відеоматеріали й фільми.  Педагоги вивчають цілу низку 

нових інструментів і методів освітньої гейміфікації. Викладач має надавати 

якісний освітній контент,  стимулюючи інтереси слухачів, постійно 

підтримуючи  з ними зворотний зв’язок, добираючи цікаві наочності, 

орієнтуючи навчальний контент на візуалізацію, долучаючи відеоряди,  

тренувальні вправи, створені інтерактивними наочними інструментами. 

Звичайно, викладачі докладають максимум зусиль, опановують нові 

платформи, інструменти, корпоративні технології, удосконалюють навички 

комунікації в новому форматі, і це є необхідною умовою нинішнього 

навчального процесу, гідною відповіддю викладачів на виклик сьогодення.  

Переваги онлайн-занять для студентів: 

 концентрація уваги на занятті; 

 можливість запису уроку з наступним його відтворенням; 

 повторний перегляд заняття в Скайпі; 

 уміння працювати самостійно; 

 можливість отримати консультацію викладача в будь-який  

  момент; 

 економія часу й коштів (не потрібно витрачати час на дорогу 

  до університету); 

 навчання у звичній домашній обстановці; 

 можливість поєднувати різні формати та підходи до заняття; 

 нові технології, теорії: матеріал онлайн-курсів оновлюється 

  динамічніше, ніж офлайнові програми; 

 сприймання й розуміння матеріалу уроку на слух (аудіювання), 

  яке особливо  необхідно іноземним слухачам.  

Звісно, є свої недоліки: відсутність «живого» спілкування, складність 

самомотивації та самоорганізації слухачів, відсутність моменту соціалізації, 

який мотивує, стимулює, але слід відзначити, що недоліків значно менше, 

ніж переваг. 
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Хочемо зауважити деякі організаційні моменти, без яких не відбудеться 

успішне віддалене заняття. По-перше, спілкування між студентом і 

викладачем має здійснюватися за наявності хороших технічних засобів, 

зокрема комп’ютера, який  має веб-камеру, швидкий інтернет. Виходячи з 

власного досвіду, ми радимо звернути увагу на наявність навушників і 

мікрофона як у викладача, так і студентів, що значно покращує якість 

звучання мовлення, сприяє уникненню зайвого шуму. Як і на аудиторних 

заняттях, студент має працювати із зошитом, підручником, додатковою 

літературою за столом. Про це важливо наголосити й донести до слухачів  ще 

до початку занять. 

Серед інтерактивних методів вивчення іноземних мов як офлайн, так і 

онлайн одним із найважливіших є комунікативний підхід, спрямований на 

формування мовленнєвої компетентності, розрахований на швидке й 

ефективне набуття іноземними слухачами навичок усного мовлення та його 

сприйняття на слух. Спілкування є водночас як кінцевою метою вивчення 

мови, так і засобом її досягнення.   

Крім того, дуже важливо, на наш погляд, щоб кожне заняття  з 

української мови було наповнене позитивними емоціями, насичене багатим 

лексичним матеріалом, цікавими текстами. 

Також  викладачу слід визначити, яким видам мовленнєвої діяльності 

віддавати перевагу під час онлайн-занять і яким чином це краще зробити. За 

останніми науковими даними, час, що витрачається на 4 види мовленнєвої 

діяльності людини, розподіляється таким чином: аудіювання – 45 %, читання 

– 6 %, говоріння – 30%, письмо – 9 %.  На уроці треба задіяти максимум 

видів мовленнєвої діяльності.  

Комунікативний підхід у викладанні української мови як іноземної 

орієнтований на навчання спілкування в різних видах мовленнєвої 

діяльності.  Чи можна спілкуватися без опанування граматичної системи? 

Звісно, ні. Мовлення – продукт мовленнєвої діяльності (висловлювання або 

текст).  Мовленнєва діяльність – процеси розуміння й говоріння (Л. Щерба).  

Для того щоб іноземці почали спілкуватися українською, окрім опанування 
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мовної системи, граматики, необхідно, щоб були задіяні й інші механізми: 

пам’ять, мислення, увага. І, звичайно, має бути мотивація, яка змушує 

писати, читати та сприймати інформацію. Важлива теорія структури 

мовленнєвої діяльності, яка має, за визначенням О. Леонтьєва, 3 фази: 

 мотиваційно-спонукальну (коли з’являється потреба в 

спілкуванні, мотив мовленнєвої діяльності,  коли аналізується інформація, 

оцінюється  співбесідник, його ставлення)тощо; 

 орієнтовно-дослідницьку, коли студент визначає, які мовленнєві 

засоби буде застосовувати, як буде їх комбінувати, конструювати 

висловлювання; 

 завершення мовленнєвої дії.  

Якщо викладач хоче, щоб його студент вільно висловлювався,  тобто 

перейшов до третьої, виконавчої фази, слід попрацювати над багатьма 

чинниками. Має бути мотивація,  стимул висловитися,   бажання повідомити 

щось важливе,  отримати якусь інформацію українською мовою, а також 

викладач має забезпечити  другу фазу, а саме: визначити завдання, 

відпрацювати мовленнєві конструкції, закріпити їх. Важливо працювати на 

заняттях над різними видами мовленнєвої діяльності: рецептивними, 

спрямованими на сприйняття інформації: аудіюванням та читанням, а також 

продуктивними,  спрямованими на створення мовленнєвого продукту: 

говоріння та письма. Аудіюванню та читанню як важливим видам 

мовленнєвої діяльності була присвячена попередня стаття. У цій публікації 

хотілося б зробити більший акцент на письмі й говорінні. У різні вікові 

періоди людина по-різному комбінує ці види комунікативної діяльності. 

Завдання викладача –  паралельно розвивати  всі вміння та навички.  

Говоріння – продуктивний вид мовленнєвої діяльності, коли у 

свідомості людини, що говорить, виникає потреба в мовленнєвому впливі на 

співбесідника. Отже, щоб людина заговорила, мають бути потреба, мотив, 

умови. Умови для говоріння: 

1. наявність ситуації, що є стимулом для говоріння; 

2. знання (граматична й лексична база ) для вираження своїх думок; 
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3. ставлення до об’єкта мовлення; 

4. наявність мети. 

Викладач на занятті має створити умови для говоріння, навчальну 

ситуацію, у якій слухач виступатиме в певній соціокомунікативній ролі 

(студента, викладача, сина, батька, клієнта, який спілкується з офіціантом або 

покупця, який спілкується з продавцем. З урахуванням ролі добираються 

різні мовленнєві засоби. Під час говоріння ми широко використовуємо такі 

засоби невербальної комунікації як інтонація, жести, міміка, на відміну від 

письмового мовлення, де не можна висловити свої емоції повною мірою. 

Тому зараз у  письмовому мовленні застосовують смайлики, гіф-анімації, 

таким чином компенсується брак невербальних засобів комунікації. Якщо 

усне мовлення допускає повтори, виправлення, зміни,  то письмове мовлення 

має бути логічно побудованим. Це продуктивний вид мовленнєвої діяльності, 

у якому реалізується спосіб формування думок, почуттів, намірів  людини на 

письмі. Іноземним слухачам важливо оволодіти технікою письма. По-

перше, навчитися розрізняти друковані та письмові літери, велику букву, 

оволодіти графічною та орфографічною, пунктуаційною системами мови, не 

плутати українські літери з латинськими тощо. По-друге, навчитися 

створювати тексти, різні за формами й жанрами: повідомлення,  листи, 

записки, анкети, заяви, перекази, диктанти, привітання, есе, конспекти, 

твори, тобто створювати письмові мовленнєві висловлювання, правильно 

оформивши їх. Слід зазначити, що писати листи вже не актуально. За 

допомогою сучасних технологій можна поспілкуватися в будь-який час  з 

іншою людиною, де б вона не перебувала. Доведено, що письмо сприяє 

запам’ятовуванню одиниць мовлення, форм слова. Мовленнєві одиниці 

засвоюються вдвічі швидше, якщо їх занотовувати, оскільки працює ще й 

зорова пам’ять. Коли людина пише, вона використовує асоціативно-образне 

мислення, планує свої дії, бачить у них причинно-наслідкові зв’язки. Письмо 

сприяє формуванню навичок вимови, задіює механізми тривалої пам’яті, 

завдяки тому що підключається моторика й зоровий канал сприйняття. 

Письмо – це основний спосіб спілкування, взаємодії викладача зі студентами.  
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На початковому етапі навчання мови важливо списування (букв, складів, 

слів, речень із підручника та по пам’яті, щоб уникнути помилок, які можуть  

ускладнювати комунікацію в майбутньому.   

Письмові навички на онлайн-заняттях тренуються по-різному, залежно 

від поставлених цілей. Можна дати завдання студентам написати есе на 

вивчену комунікативну тему або створити письмові привітання, або описати 

світлину, використовуючи вивчену лексику та сталі мовленнєві конструкції 

тощо. Викладач має приділити час кожному студентові на занятті, 

перевіривши заздалегідь написане, обов’язково вислухавши свого студента, 

давши слушні поради. Студенти мають слухати та підтримувати один одного. 

Це надзвичайно важливо для того, щоб подолати мовний бар’єр, навчитися 

вільно спілкуватися українською мовою.  

Для прослуховування та перегляду в аудиторії  та вдома можна 

використовувати відео- та аудіозаписи Юлії Позняк на Ютуб-каналі 

«Ukrainian language with Yulia Pozniak», а також сучасні уроки, подкасти 

викладача української мови Анни Огойко, які є у вільному доступі на її сайті 

тощо. 

Виконання домашнього завдання – обов’язкова умова успішного 

навчання студентів. Регулярний контроль з боку викладача, встановлення 

дедлайну сприятимуть розвитку самостійності  та організованості студента.  

Якщо правильно дотримуватися основних етапів роботи під час 

дистанційних занять,  ставити ціль, завдання,  заздалегідь  визначати методи 

взаємодії зі студентами, то можна спостерігати такі позитивні зміни в 

інтерактивному віддаленому вивченні мови: 

 студенти почуваються більш упевненими, не бояться відповідати, 

умикають камери, якщо не одразу, то з часом; 

 урок проходить у  дружній, злагодженій атмосфері; 

 є можливість демонструвати екран через додаткову опцію 

Скайпу чи Зуму, презентуючи наочний, навчальний матеріал з будь-якого 

електронного джерела інформації, що дуже зручно. Вивчення граматичних 
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чи розмовних тем має бути проілюстрованим світлинами, схемами, узятими з 

будь-яких носіїв інформації ( на розсуд викладача); 

 студент може брати із собою записаний онлайн-урок, 

прослуховувати, дивитися його у вільний час потрібну кількість разів, 

роблячи необхідні паузи для заучування матеріалу. 

Нині потенціал  онлайн-освіти вже значно більший, ніж просто 

можливість слухати лекцію в мережі. Інтернет зробив навчання доступним та 

популярним. Онлайн-навчання – дуже зручний, дієвий та вигідний спосіб 

здобуття знань, хоча й потребує більшої підготовки й викладачів, і студентів 

до занять. Створювати цікаві презентації, граматичні таблиці, ілюстративні 

словники можуть як викладачі, так і креативні студенти. Наразі педагоги 

намагаються знайти все більш удалі, ефективні та комфортні підходи до 

процесу навчання. Новітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), їх 

активне використання й впровадження  стануть їм у цьому в пригоді. 
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НМУ імені О.О. Богомольця (Київ) 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Для ефективної організації навчального процесу слід усвідомлювати 

особливості його сьогоднішнього формату. Ясна річ, традиційні, іноді 

застарілі методи навчання не здатні забезпечити оптимальні знання, стаючи  

другорядними і поступаючись місцем інноваційним практикам, оскільки  

студенти дуже позитивно сприймають все нове і креативне. В основу 

пропонованої нами концепції створення  комплексу  навчально-методичних 

матеріалів із української мови для іноземних студентів покладено 

когнітивно-комунікативний підхід вивчення мови як іноземної. 

Обґрунтовано доцільність  застосування  такого комплексу для організації 

навчального процесу в дистанційному форматі.  

Важливою умовою  розвитку сучасної освітньої системи є знаходження 

балансу між традиційними методами навчання й інноваційними практиками. 

Під інноваціями в освіті розуміють процес вдосконалення педагогічних 

технологій, сукупності методів, прийомів і засобів навчання. Сьогодні 

інноваційна педагогічна діяльність є одним із істотних компонентів освітньої 

https://interactiv.su/2017/12/31/смешанное-обучение-инновация-XXІ-века
https://interactiv.su/2017/12/31/смешанное-обучение-инновация-XXІ-века
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діяльності будь-якого навчального закладу. Це не  лише забезпечує підґрунтя 

для створення конкурентноздатності тієї чи іншої установи на ринку освітніх 

послуг, але й визначає напрямки професійного зростання викладача. 

Інновації в освіті впроваджуються безпосередньо в організацію навчального 

процесу, в програми і методики. 

Специфіка викладання конкретного предмета обумовлює перехід на нові 

навчально-методичні комплекси та освоєння авторських методичних 

технологій, створення нових підручників і навчальних посібників,  розробку 

творчих завдань тощо. 

У зв'язку з цим маємо на меті презентувати новий навчально-

методичний комплекс «Вивчаймо українську разом!», створений авторським 

колективом кафедри україністики Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця для навчання української мови студентів-іноземців.  

Складниками комплексу є граматичний довідник [1], книги-практикуми 

[2-3], курс відеоуроків і блоки тестових завдань для контролю онлайн, 

розміщені на власній освітній університетській платформі LIKAR_NMU. За 

змістом і структурою  навчально-методичний комплекс покликаний сприяти 

засвоєнню студентами навчальних тем, викладених у міжкафедральному 

підручнику з української мови для іноземних студентів медичних ЗВО [4]. 

Матеріали призначені для роботи як на практичних заняттях, так і під 

час самостійної підготовки студентів та відповідають загальнодидактичним 

принципам комунікативного навчання. 

Прогнозованими формами роботи є групове навчання, моделювання 

комунікативних ситуацій, творчі та самостійні завдання, виконання 

тренувальних вправ.  

В основу  навчального комплексу покладено тематичний принцип. 

Тематика занять адаптована до початкового рівня вивчення мови,  до того ж 

перед авторами стояло завдання витримати заданий напрямок профілю 

навчання (медицина). Головною структурною одиницею є урок, який 

охоплює опрацювання однієї теми на даному етапі навчання (у подальшому 

ця  ж тема може підлягати більш широкому та поглибленому 
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комунікативному трактуванню на іншому занятті). Кожен урок має чітке 

комунікативне навчальне завдання з відпрацювання відповідного 

граматичного матеріалу.  

Залучення та використання відеоуроків під час заняття є новітнім 

засобом методики викладання дисциплін у закладах вищої освіти у форматі 

дистанційного навчання. Наукові праці, присвячені цій проблемі, є на 

сьогодні вкрай важливими, оскільки багато питань, нею зумовлених, 

залишаються відкритими. Так, зокрема, детального аналізу потребує 

методика створення аудіосупроводу  відеоуроків, специфіка використання 

традиційних завдань і вправ у новому форматі, обґрунтування тривалості 

відеоуроків згідно зі змістом та формою презентації навчального  матеріалу, 

відповідність відеоуроків навчальним програмам тощо.  

Зважаючи на виклики сьогодення, для стабілізації навчання в 

дистанційному форматі  кафедрою україністики НМУ імені О.О. Богомольця 

було прийнято рішення про розроблення власного курсу відеоуроків для 

практичних занять із дисципліни «Українська мова як іноземна» відповідно 

до навчальної програми за рівнем стандарту.  

Головною метою  використання створеного курсу відеоуроків як  

частини навчального комплексу для інокомунікантів є те, що кожен  студент, 

окрім засвоєння навчального відеоматеріалу під час заняття, має можливість 

його переглянути і прослухати в позаурочний час, а в разі відсутності на 

занятті індивідуально ознайомитися із відеоматеріалом  і самостійно 

виконати домашнє завдання.  Проведена нами робота зі створення курсу 

відеоуроків до практичних занять засвідчила, що це той формат, який 

дозволяє студентам отримати наочні знання, необхідні їм під час навчання  

української мови як іноземної  з усіх  чотирьох видів діяльності: читання, 

говоріння, письма та аудіювання. На кожному із цих етапів важливим 

чинником є правильна організація подачі відеоматеріалу та системне його 

використання. Відеоматеріал підвищує рівень уваги студентів та 

урізноманітнює діяльність на занятті. Після пояснення граматичного 

матеріалу із застосуванням відеоролика обов’язковим  є обговорення теми за 
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допомогою низки  питань із метою контролю знань, отриманих у такий 

спосіб. У подальшому цей контроль  продовжується під час виконання 

студентами тестових завдань із кожної вивченої теми, що також передбачено 

методикою застосування навчально-методичного комплексу і є обов’язковим. 

Отже, відеоурок –  це елемент дистанційного навчання, який допомагає 

вирішувати проблеми освітнього процесу у складних умовах сьогодення, але, 

щоб відео стало вагомим навчальним ресурсом, воно повинно бути 

доступним для сприйняття та заздалегідь ретельно спланованим.  

Автори дотримувалися  вимог щодо створення навчальних матеріалів з 

іноземної мови: оптимально збалансовувати засвоєння нового мовного 

матеріалу і повторення вивченого, проводити роботу над усіма видами 

комунікативної діяльності впродовж уроку. Застосування відеоматеріалів на 

заняттях з української мови як іноземної дозволяє постійно підтримувати у 

студентів жвавий інтерес до засвоєння нових тем, оскільки правильно 

підібраний відповідний супровід почасти допомагає уникнути тієї 

монотонності, що може іноді виникати на заняттях з усної практики за 

традиційною методикою. Це той  перспективний формат навчання, який 

потребує свого подальшого дослідження та вдосконалення. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ                           

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК 

Комунікативні навички кожного індивіда формуються під впливом 

зовнішніх та внутрішніх чинників упродовж всього життя. Рівень їхньої 

мобільності також залежить від психічних та соціальних умов перебування 

людини. Можливості залишання людиною так званої комфортної зони 

обумовлюються життєвими цілями та соціальним статусом. Ми розглянемо 

особливості формування комунікативних навичок у іноземних студентів, які 

починають адаптуватися у чужому соціальному та культурному середовищі 

через вивчення української мови безпосередньо перебуваючи в Україні. 

Комунікативні навички студента-іноземця виникають як результат дії 

різних видів навчальної діяльності: читання, аудіювання, говоріння, письмо. 

Найбільше завдань для удосконалення і розвитку комунікативних умінь 

випадає на говоріння, де моделюються тематичні типові ситуації із життя та 

практикується вміння висловлювати власну думку чи прохання про потребу. 

У навчальному посібнику «Інтерактивні методи навчання» за 

редакцією Петра Шевчука і Пшемислава Фенриха (Львів-Щецін, 2005) 

досить детально описана методика роботи з навчальною групою, зокрема 

активізація навчального процесу (організація навчання, визначення ролей 

учасників навчання, якість навчання, оцінювання) та приклади використання 

інтерактивних методів навчання («Мозковий штурм», «Снігова куля», 

«Килимок ідей», «Капелюхи», «5 із 25», «Оксфордські дебати», «Ікси та 

ігреки», «Метод генерування ідей» та інші) [2].  

Необхідністю першого заняття є знайомство зі студентами, мета якого 

налаштувати дружелюбну атмосферу в групі. Спостережливість учителя з 

досвідом відразу дозволить виокремити інформацію про налаштування у 

колективі. Тому важливим кроком стає первинне анкетування групи. До 
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обов’язкових пунктів анкети належать: ім’я, прізвище, вік, стать, країна, 

освіта, матеріальне забезпечення, мотивація до навчання, мета вивчення 

української мови. Але повна інформація за цими пунктами з’явиться лише на 

5-10 занятті, коли студент засвоїть абетку, зможе прочитати та зрозуміти 

елементарну лексику (наприклад, як тебе звати? звідки ти? скільки тобі 

років? ким ти хочеш стати?). Отже, складність навчання інтернаціональних 

студентів очевидна і використання прописаних у методичних джерелах 

рекомендацій вимагає коригування. 

Одним із важливих завдань вчителя є визначення ролей у групі. Адже 

певні психологічні чинники сформують у колективі студентів лідерів та 

аутсайдерів. Окрім того, група поділятиметься на прибічників (зацікавлених) 

та опонентів. Ці ролі залежатимуть від «знаходження ключа до серця 

студента». Якщо вчитель та його спосіб навчання сподобаються, студент 

буде відвідувати заняття та навчатися, а якщо протилежне – ні. Дослідники 

методів навчання визначають неординарні ролі студентів у групі, вони 

потребують особливої уваги та стають підводним камінням на шляху до 

успіху: «самітник», «несміливий», «всезнайка», «жартівник», «шептун», 

«перебива» тощо. Крім цих ролей, кожна група матиме одного або два лідера. 

Лідер зацікавлених буде вашим помічником, старанно виконуватиме 

завдання, ваші доручення, а лідер опонентів об’єднає навколо себе 

«жартівника», «шептуна», «перебиву» та інших незацікавлених процесом 

навчання. «Всезнайка» буде постійно демонструвати свої знання, навіть 

часткові, заважатиме під час заняття, дратуватиме всю групу. 

«Сором’язливий» часто не бажатиме відповідати у присутності «всезнайки» 

або «лідера», тому вимагатиме від вчителя особливої уваги та заохочень, 

«аутсайдер» часто пропускатиме заняття, не контактуватиме з членами 

групи, неохоче реагуватиме на зауваження. Визначивши ролі кожного із 

членів малої навчальної групи, педагог має розробити чітку стратегію щодо 

керування нею або попросити про методичну та практичну допомогу.  

Одним із методів налагодження комунікативних контактів між членами 

групи є виконання завдань у парах. Тому бажано щоб у групі була парна 
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кількість студентів. Але індивідуальна перевірка знань та мовленнєвих 

навичок студента є обов’язковим компонентом контролю. Вивчення 

української мови іноземними студентами передбачено на сьогодні політикою 

української освіти та наданням якісних освітніх послуг. Держстандарт (2018) 

з вивчення української мови як іноземної [1] передбачає формування 

комунікативних навичок, які розписані за критеріями відповідних рівнів 

володіння мовою (А1 – С2). Підготовчі мовні курси фактично обмежуються 

рівнем В1, зважаючи на достатність лексики у побуті та щоденних ситуаціях, 

де простежуються комунікативні ролі та прогнозуються комунікативні 

наміри співрозмовників. Саме тому, переглянувши Держстандарт, стає 

зрозуміло, що теорія часто розходиться з практикою. Коли приходиш у клас, 

де знаходяться студенти з різних країн і континентів, які часто не знають 

достатньо англійської, а іноді й взагалі говорять лише своєю мовою, стає 

сумно від думки про те, як допомогти їм заговорити, елементарно сказати 

про власні потреби, попросити про допомогу. 

Із практики п’ятирічного досвіду навчання іноземних студентів у 

Білоцерківському НАУ, вважаємо прийнятним і позитивним, що з групою 

працюють одночасно 5 викладачів, які мають свої навчальні дисципліни 

(практика писемного та усного мовлення, практична граматика, ділова 

українська мова, українознавство, українська народно-музична творчість, 

основи правознавства тощо). Своєрідне «подорожування» групи студентів 

від одного викладача до іншого навіть упродовж одного навчального дня, 

обумовлює появу у студентів улюблених та менш улюблених уроків, а також 

наставників. Такий метод умовно назвемо «хамелеон». Він дозволяє 

зрозуміти мотивацію студента до навчання. Викладачі не розмежовують 

студентів на свою та чужу групу (кожен викладач є куратором однієї групи), 

а спільно намагаються вирішувати посталі проблеми (візит до лікаря, 

психологічна допомога тощо). 

Серед переважаючих методів формування комунікативних навичок, 

широко використовуються такі: 

«роби як я» (дзеркало) – наслідування, копіювання співрозмовника; 
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ажурна пилка – накопичення мовленнєвих навичок і комбінування їх 

відповідно до змодельованої ситуації; 

снігова куля – багаторазове повторення подібних за змістом та формою 

комунікативних ситуацій у динаміці накопичення нової активної лексики; 

пазли – фрагментарні ситуативні завдання на формулювання 

висловлювання за набутими знаннями та навичками у одній із 

комунікативних тем (наприклад, послуги, навчання, родина, природнє 

середовище). 

Методи формування комунікативних навичок викладачі реалізують 

наступними способами: 

 - ситуативні діалоги (тексти, відео та аудіо); 

 - виконання завдань на комп’ютері (тести на перевірку засвоєння 

граматики та лексики); 

 - рольові ігри з використанням наочності (картинки, іграшки, настільні 

ігри, абетка); 

 - екскурсії до музеїв, виставок, державних (податкова) та громадських 

(пошта, банк, поліклініка, лікарня, аптека, кафе) установ; 

 - подорожі до Києва (електричкою та маршруткою), Умані (автобус на 

замовлення); 

 - транспорт (правила користування); 

 - відвідування занять українських студентів (профорієнтація, участь у 

виконанні практичних завдань); 

 - участь в університетських заходах (концерти, святкові студентські 

шоу, спортивні змагання); 

 - відвідування міських культурно-традиційних заходів (Різдво, Пасха, 

День козацтва); 

 - відвідування ритуальних споруд (церква), знайомство з традиційною 

релігією та морально-етичними цінностями українців. 

Навчання дає найкращі результати за умови найменшого відриву від 

попереднього досвіду та щоденної практики. Інтерактивні методи (особливо 

симуляційні, розв’язування проблем) допомагають наблизити процес 
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навчання до конкретного досвіду групи.  Активна участь у навчанні учня і 

вчителя дають найкращі результати. І вже через тиждень плідної співпраці 

студент бачить свій результат.  

Навчання означає проведення змін. Студент, котрий вчиться, має в 

результаті навчання змінити щось у собі. Інтерактивні методи допомагають 

набути таких змін та отримати згоду на зміни. Гнучкість інтерактивних 

методі у досягненні навички спілкування стилізує уроки в гру, коли навчання 

стає вільним часом, приємною діяльністю, а не виконанням визначеного 

дидактичного плану. 
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Адаптація слухачів підготовчого відділення до комплексу нових 

факторів, специфічних для вищої школи, являє собою багаторівневий 

соціально-психофізіологічний процес. Далеко не всі студенти мають вже 

сформовані навички самостійного планування робочого і вільного часу, 

дотримання навчальної дисципліни. Відсутність досвіду самостійного життя, 

взаємин з представниками інших культур нерідко призводить до негативних 

наслідків: конфліктів, інцидентів, проблем у навчанні та інших сфер життя. 

На підготовчому відділенні великого значення набуває адаптація до 

навчального процесу – розуміння, слухання, записів, конспектування, 

відтворення лекцій, самостійної роботи з підручником, усного відтворення 

навчального матеріалу; до вимог дисциплінарного характеру; до спілкування 

з викладачами загальнотеоретичних кафедр. 

Перехід на дистанційну освіту під час пандемії може мати 

довгостроковий вплив на освітні результати. Чимале значення у довузівській 

підготовці має рівень шкільної освіти, здобутий слухачами в різних країнах. 

Аналіз успішності слухачів демонструє залежність від країни походження.  

Брак попереднього досвіду дистанційного навчання в учасників 

освітнього процесу – і викладачів, і здобувачів вищої освіти, – які раніше не 

використовували технології дистанційного навчання у своїй педагогічній 

діяльності, брак універсального доступу до інтернету та обладнання, 

необхідного для навчання, змінив процес організації освітнього процесу для 

слухачів підготовчого відділення тощо та суттєво вплинув на їх адаптацію. 

Водночас задача вищого навчального закладу полягає в регулюванні та 

поліпшенні процесу адаптації іноземців. Натомість, викладачі не отримували 

рекомендацій щодо методики проведення дистанційного навчання або 

навчання за допомогою освітніх онлайн-інструментів. Нагадаємо, що 16 

жовтня 2020 року набуло чинності розроблене в МОН , проте необхідні 

методичні рекомендації щодо проведення дистанційної освіти для різних 

типів закладів у ньому відсутні. 

Контингент слухачів підготовчого відділення змінювався з початком 

карантину, що було зумовлено закриттям кордонів між країнами та 
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епідеміологічною ситуацією впродовж 2020-2021 років у світі та Україні 

тощо. Так, приміром, громадяни Єгипту останні три роки не виявляли 

бажання навчатися на підготовчому відділенні, у зв’язку зі змінами у 

процедурі нострифікації освітніх документів. Натомість, спостерігається 

значне зростання громадян Індії. 

Проблема цифрової нерівності (доступ до цифрових навчальних 

ресурсів, високошвидкісного інтернету, комфортного середовища для 

навчання) зачепила всіх учасників освітнього процесу. Більша частина 

викладачів користуються комп’ютером разом з іншими членами родини, а 

дехто не має доступу до швидкісного інтернету. Більшість слухачів 

підготовчого відділення використовують мобільні телефони, ймовірно, 

смартфони. Однак, не всі завдання можливо виконувати на телефоні. Ще 

складнішою виявилась ситуація у слухачів, які живуть у гуртожитку: 

спільний простір створює перешкоди як для сприйняття навчального 

матеріалу, так і для передачі сигналу, коли утворюється фоновий звук (луна) 

від розташованих поруч увімкнених телефонів. 

Поліпшенню адаптації слухачів підготовчого відділення під час пандемії 

сприяють дві групи чинників: – залежні  від самого студента (вміння вчитись 

самостійно, планувати свій час); – пов'язані з діяльністю його наставників, 

викладачів, кураторів (методична підготовка, організаційні питання, 

налагодження ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу). 

 

Прищепа О. П. 

канд. філол. наук, старший викладач  

кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики  

Державний університет «Житомирська політехніка» (Житомир) 

ДОЛАННЯ МОВЛЕННЄВОГО БАР’ЄРУ В ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Однією з проблем, яка виникає під час навчання іноземних студентів 

української мови, є мовленнєвий бар’єр. Чи завжди однакова природа цього 

явища? Наші спостереження за студентами під час роботи дають підстави 

вважати, що є щонайменше три різних типи мовленнєвих бар’єрів – 
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психологічний, лінгвістичний та педагогічний. Вони мають різні причини 

виникнення й долаються, відповідно, по-різному. Зокрема, долати 

мовленнєвий бар’єр допомагають комунікативний та комунікативно-

діяльнісний підходи в навчанні іноземної мови. Методи, які застосовуються в 

цих підходах, спрямовані на те, щоб студенти якомога більше говорили, щоб 

вони вчили мову в дії. Для цього їм створюють мовленнєві ситуації, 

перебуваючи в яких, студенти мусять застосовувати свої знання з мови на 

практиці. Навчальними завданнями, які відповідають сутності цих двох 

підходів, є представлення проєктів з виучуваної теми та результатів 

короткострокового дослідження у вигляді проєкту, робота в парах і трійках, 

групах, мовленнєва ситуація, творча робота, ігри-руханки, які 

супроводжуються обов’язковими репліками, тощо.  

Однією із проблем, яка спричинює появу мовленнєвого бар’єру в 

студентів, є спрямованість нинішніх підручників на заучування граматики, а 

не на вивчення її в дії. Тому маємо на меті створити власний підручник з 

української мови для іноземців. Доки такий підручник не створено, нинішні 

підручники з української мови для іноземців залишаються скоріше 

довідниками для студента, а не підручною книгою для викладача. Це також є 

причиною того, що викладачі змушені багато часу приділяти підготовці 

додаткових засобів навчання, наочності, самостійно придумувати та 

створювати мовленнєві ситуації, спрямовані на вивчення мови в дії. Так, у 

нагоді викладачеві та студентам стають, зокрема, подкасти, які досить зручні 

в роботі, адже можуть використовуватися не лише в аудиторній, а й в 

домашній роботі, тобто дистанційно, що зараз також актуально. 

Спостерігаючи за студентами під час навчання, ми дійшли висновку, що 

найефективнішими підходами в методиці долання мовленнєвого бар’єру є 

саме комунікативний та комунікативно-діяльнісний підходи, оскільки 

роблять вивчення мови непомітним, адже під час діяльності та в мовленнєвих 

ситуаціях студенти більш зосереджені на дії, а не на мовленні, й під час 

виконання таких навчальних частина інформації сприймається на 

підсвідомому рівні. Ці підходи у вивченні іноземної мови сприяють розвитку 
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насамперед таких мовленнєвих компетенцій, як говоріння та аудіювання, що 

і є метою навчального курсу на початковому етапі вивчення української 

мови, та створюють основу для успішного подальшого вивчення української 

мови як іноземної, зокрема її граматики, тобто сприяють оволодінню 

українською на вищому рівні. 

 

Косенко Ю.Г. 

завідувач підготовчого відділення 

Сумський національний аграрний університет (Суми) 

КОГНІТИВНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Проблема вдосконалення форм і методів викладання української мови як 

іноземної, їх постійного оновлення останнім часом не виходить із розряду 

актуальних для вищої освіти. У зв’язку з цим, мета дослідження – розгляд 

когнітивної методики навчання української мови. 

Становлення когнітивної методики навчання української мови 

зумовлене досягненнями психологічної та лінгвістичної науки, зокрема 

когнітивною психологією, теорією мовленнєвої діяльності, когнітивною й 

комунікативною лінгвістикою. Когнітивна методика навчання української 

мови спирається на наукові праці К. Ушинського, Ф. Бацевича, В. 

Дроздовського, С. Єрмоленко, В. Кононенка, М. Кочергана, О. Селіванової, 

В. Сухомлинського, М. Стельмаховича, лінгвістичні студії Ф. Бацевича, В. С. 

Єрмоленко, М. Кочергана, О. Селіванової, Л. Паламар, лінгводидактичні 

засади окремих аспектів когнітивної методики навчання української мови 

висвітлені в роботах О. Біляєва, М. Вашуленка, Т. Донченко, Л. Мацько, В. 

Мельничайка, Г. Онкович, М. Пентилюк, Л. Скуратівського, Г. Шелехової та 

ін. 

Як відомо, когнітивна лінгвістика виникла в 70-ті роки XX ст. У 1975 р. 

з’явився термін «когнітивна граматика» у назві статті американських 

мовознавців Дж. Лакоффа та Х. Томпсона. Деякі вчені часом виникнення 

когнітивної лінгвістики вважають організований у 1989 р. Р. Дірвеном у 

Німеччині симпозіум, на якому було засновано журнал «Когнітивна 

лінгвістика». 
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За дефініцією мовознавця М.П. Кочергана, когнітивна лінгвістика (від 

англ. cognition «знання, пізнання», «пізнавальна здатність») – мовознавчий 

напрям, який функціонування мови розглядає як різновид когнітивної, тобто 

пізнавальної, діяльності, а когнітивні механізми та структури людської 

свідомості досліджує через мовні явища [3, с. 147]. 

Когнітивна методика ґрунтується на загальнодидактичних та 

лінгводидактичних принципах навчання, серед яких одним із провідних є 

особистісний принцип. Саме завдяки цьому принципу навчання спрямоване 

на розвиток особистості, що здійснюється за умови рівноправності студентів 

та викладачів, їхньої спільної розвивальної діяльності, суб’єктивних 

стосунків між ними. Відтак когнітивна методика створює умови для розвитку 

індивідуальних інтересів і здібностей студентів, які є центральними у 

навчально-виховному процесі.  

За визначенням М.І. Пентилюк, когнітивна методика навчання 

української мови – сукупність узаємопов’язаних та взаємозумовлених 

способів і засобів опанування мовних одиниць як основи пізнання й 

формування концептуальної та мовної картини світу й певного результату 

створення образу світу в уяві кожного учня. Когнітивна методика навчання 

мови зумовлена необхідністю переосмислення основних завдань засвоєння 

учнями української мови, переакцентацією мети мовної освіти з формування 

лінгвістичної компетенції на комунікативну, що є головною метою мовної 

освіти в Україні. Своєрідність цієї методики полягає в тлумаченні 

навчальних мовних одиниць як концептів – носіїв етнокультурної інформації, 

особливих сигналів конкретного світу [4, с. 125]. 

З погляду лінгводидактів М. Пентилюк, А. Нікітіна, О. Горшкіна, у 

когнітивній лінгвістиці (від анг. cognition – знання, пізнання, пізнавальна 

діяльність) функціонування мови розглядається як різновид пізнавальної 

діяльності, а людська свідомість, її механізми – як структури досліджуються 

через мовні явища. Основним у когнітивній лінгвістиці є концепт як 

своєрідне уявлення про об’єкт, що відбите в психіці людини й відображене в 

мові [5, с. 5]. 
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Метою когнітивної методики, як стверджує М.І. Пентилюк, є 

опанування учнями мовних одиниць як концептів – глибинних значень 

розгорнутих структур тексту, що є втіленням мотивів та інтенцій автора, з 

метою формування вмінь адекватного сприйняття текстової інформації та 

створення власних (усних і писемних) висловлювань відповідно до 

комунікативної мети й наміру, розвитку пізнавальної активності учнів, 

підвищення їхнього інтересу до вивчення української мови, виховання 

національної самосвідомості, поваги до мовних традицій українського 

народу й бажання наслідувати естетичні й етичні норми спілкування [4, с. 

125]. 

Л. Бойкарова називає когнітивно-комунікативний підхід методом 

навчального процесу, що підпорядкований системі комунікативно- і 

професійно-пізнавальних і когнітивних завдань, передбачає вивчення мови в 

дії, у реальному функціонуванні та ґрунтується на принципах комунікативної 

спрямованості, свідомості й активності учнів у процесі навчання [2, с. 232]. 

Для когнітивної методики важливою є ідея фреймів – (англ. frame) – 

структура, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості людини і 

призначена для ідентифікації нової ситуації, що ґрунтується на ситуативному 

шаблоні [1, с.88]. Це свідчить про наявність шаблону, що відображає в 

свідомості людини певні ситуації, за якими творяться нові. Цей процес 

пов’язаний з мовою, тому має стосунок і до її навчання. 

Отже, когнітивний підхід у навчанні української мови спирається на 

умову усвідомлення, тобто може належати як до суб’єкта діяльності, так і до 

змісту, процесу діяльності. 
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Рева-Лєвшакова Л. В. 

доктор філол. наук, професор, завкафедри мовної та загальногуманітарної 

підготовки іноземців 

 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Одеса) 

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЗМІШАННОГО НАВЧАННЯ 

У навчальному процесі нашої вітчизняної школи завжди існували 

інноваційні нововведення як в середній школі, так й у вищій, більшою мірою 

це було пов'язано з п'ятирічками планування на державному рівні й з 

розширенням паперової роботи щодо звітності, планування, запровадження 

додаткової документації. Як відомо, усі нововведення сприймались завжди 

не просто. Оскільки вимагали додаткового навантаження на освітянина 

вищої школи або середньої. Варто чесно визнати, що вища школа мала менш 

змінювальний характер оскільки домінування академічності мало свої 

переваги над пропозиціями «неакадемічних» змін. Але це вже в минулому. 

На жаль, навіть слово «академічний» зараз спростувалося і не викликає тієї 

поваги, котра існувала в минулі часи академічного навчання.  

Почасти нововведення  були продиктовані зміною політичної лінії в 

державі. Кінець 90-х      початок 2000-х років явилися "штормовими" в плані 

нововведень нових моделей в навчання. Це пов'язано з посиленою увагою на 

європейські моделі навчання у вищій школі. 

Раніше стосовно дослідження проблем навчання ми оперували 

методологічним компонентом, тобто визначенням методів. Традиційними 
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були такі класифікації, як репродуктивне, проблемне, пояснювальне, 

ілюстративне викладання. Ця модель була поширеною й широко 

використовувалась у навчальному процесі. Акцентами моделі словесні, 

наочні та практичні методи у викладанні дисциплін, зокрема у вищій школі. 

Ще донедавна вища школа пострадянського простору досить скептично 

ставилася до дистанційного навчання. Останнє асоціювалось із заочним 

навчанням, що не без іронії йменувалось «завушним». Отже, більш старше 

покоління викладачів не без ностальгії згадує ті часи, коли ми мали, на наш 

погляд, «класичну» структуру вищої освіти. Але, якщо навчання вітчизняних 

студентів дистанційно не сприймалось спокійно, то у дистанційному 

навчанні мовної комунікації іноземців убачався нонсенс й заперечення. 

Однак, наші реалії сьогодення дають нам повне «перезавантаження» 

поглядів, що ведуть до певної зміни методичних підходів і розробок, зокрема 

у роботі з іноземними студентами та слухачами підготовчих відділень.  

Якщо брати до уваги історію дистанційного навчання, то вона вже не 

така й інноваційна у нашому світі, оскільки досить серйозно 

впроваджувалась наприкінці 60-х – початку 70-х років минулого століття в 

освітянські системи деяких американських новостворених (а не провідних) 

на той час (варто звернути увагу й на цей факт) університетів.  

У нашому вітчизняному просторі дистанційне навчання асоціювалось з 

самостійною роботою студентів. Варто згадати про екстерне навчання, 

підґрунтям котрого також була самостійна робота. Тема поширення й 

розширення самостійної роботи студентів серйозно обговорювалась у 

нашому суспільстві на початку нового ХХІ століття. Це питання викликало 

певні дискусії, котрі привели до створення 2004 року Положення про 

дистанційне навчання [1], котре діє до цього часу без змін, хоча, звісно, вже 

не відповідає реаліям вітчизняного освітянського сьогодення. Акцентами 

цього Положення… є самостійна робота студентів; іноземні студенти 

згадуються зрідка і в контексті загальних вимог. До цього документу 

включено важливу тезу: «Дистанційне навчання в Україні реалізується через 

систему дистанційного навчання (СНД), яка є частиною системи освіти 
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України з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою 

структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та 

фінансовим забезпеченням…» [1]. На жаль, реалізація цієї тези екстрено 

відбувається у останні часи у зв’язку з переходом на дистанційне навчання з 

причини карантину зусиллями самих викладачів.  

У зв'язку з різноманітністю методів і підходів до навчання в лексичному 

колі з`являється поняття змішаного навчання. Реалії сьогоднішнього часу 

диктують нові умови для навчання у вищій школі та в цьому навчанні одним 

з першорядних умов є використання різних моделей змішаного навчання. На 

жаль, змішане навчання розглядається однобоко: а саме, як об'єднання 

онлайн і офлайн у відсотковому співвідношенні. В реаліях відбувається 

наступне: 100 % онлайн або 100 % офлайн. 

У цьому навчальному році першопрохідцями зміни відсоткового 

співвідношення став КНУ імені Тараса Шевченка, в якому пішли по шляху 

наступної моделі: з вересня всі лекції переведені на онлайн, а всі практичні    

офлайн. Таким чином картина відсоткового співвідношення онлайн і офлайн 

різнилася залежно від навчального планування годин на дисципліну й 

відповідно до курсу викладання. Звісно, стався такий розподіл годин між 

онлайн і офлайн з причини загальносвітової небезпеки інфікування й 

захворювання на ковід. Модель КНУ було прийнято й іншими ЗВО. В ОНУ 

імені І.І. Мечникова на таку модель змішаного навчання зорієнтовано 

навчальний процес у другому семестрі. 

Але, такі моделі не актуальні для роботи кафедри мовної та 

загальногуманітарної підготовки іноземців, оскільки лекційні години у 

роботі із студентами-іноземцями не передбачені навчальними наказами та 

планами. Кафедра має свою специфіку – це мовна підготовки іноземців, 

котра передбачає акцентування на практичній роботі, тому форма 

практичних занять є основними видами роботи із студентами-іноземцями. 

Перехід на систему онлайн навчання не додає нашій праці бонусів щодо 

покращення  роботи зі студентами іноземними громадянами. Останні 

зацікавлені в живій комунікації з викладачем та з іншими студентами й 
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слухачами. Різноманітні форми онлайн навчання поступаються аудиторному 

комунікативному мовленню. Викладач більше відпрацьовує в аудиторії. 

Продуктивність аудиторної роботи залежить від мобільності й активності 

викладача, звісно, при умові освіченого досвіду.  

Повертаючись до питання про те, щоб ширше розглядати поняття 

змішаного навчання хочеться акцентувати увагу на нашу традиційну 

методологічну систему, в якій є широкий спектр словесних, наочних, 

практичних, репродуктивних, корекційних моделей і навіть тестових. А 

використання основних видів мовної діяльності (читання, аудіювання, 

говоріння і письма) нам тільки допомагають у тому, щоб ефективно підійти 

до навчального процесу в реаліях онлайн та офлайн. 

Активну позицію у цьому виявляють викладачі Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, використовуючи 

можливості різних освітніх платформ та онлайн-ресурсів, зокрема, не тільки 

Google class room, a й Coursera, академії Cisco, лекції через Zoom або Skype, 

систему Moodle. Щодо викладачів, котрі працюють з іноземними студентами, 

а також зі слухачами підготовчого відділення для іноземних громадян, то 

вони активізували свою увагу на можливостях електронної пошти, 

соціальних мереж, мобільних додатків, деяких освітніх платформ, Skype. 

Працюючи у такому режимі і набуваючи певного досвіду щодо 

дистанційного навчання, ми вже починаємо розумітись на «плюсах» і 

«мінусах» цієї роботи. Розуміючи ситуацію неповернення до «класики» 

минулого ґрунтовного навчання, ми йдемо на відкритий діалог щодо 

інноваційних освітянських форм, щоправда, компетентнісний підхід нагадує 

певну гру, а на методику підготовки йде багато зусиль і часу.  

Звісно, враховуючи нові освітянські шляхи нашої епохи й особисте 

бажання фахової реалізації, кожен з викладачів не лишається осторонь 

інноваційних технологій навчання. Але поки що лишаються вагомі проблеми 

щодо координації роботи викладачів з організації дистанційного навчання 

іноземних студентів та слухачів ПВ, інформування щодо відповідних 

ресурсів та посилання на них, організації обміну досвідом. Поки що 
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дистанційна робота з іноземними студентами нагадує поле бою за 

компетенції, рівень, можливості наших іноземців отримати знання, за якими 

вони їхали до нашої країни. Сподіваємось, що цей іспит ми сумісними 

зусиллями складемо гідно.  
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викладач підготовчого відділення 

Київський національний  університет імені Тараса Шевченка (Київ) 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПІД ЧАС 

ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ (СЛУХАЧАМ) 

Інноваційні технології навчання – це сьогодні вже не виклик, а нагальна 

потреба у науково-педагогічній діяльності, де складова критичного мислення 

апелює до найголовнішого чинника продукування нових підходів та 

принципів. Глобалізація світу, його євроінтеграція та включення в 

міжкультурний простір стимулює методику викладання спеціальних 

предметів до пошуку альтернативних способів розвитку пізнавальної 

діяльності, таких, що заохочуватимуть до навчання, змушуватимуть мислити, 

зосереджуватись на конкретно поставленій задачі, шукати варіанти її 

вирішення. Формування «нової української школи» протягом останнього 

п’ятиріччя зусиллями Міністерства освіти України лише підтверджує той 

факт, що між теоретичними напрацюваннями та формуванням практичних 

навичок ще під час отримання базової освіти є певний розрив, який активно 

прагнуть подолати, переорієнтовуючи молодь спочатку здобувати 

професійну спеціальну освіту в училищах і лише потім, за бажанням, вищу. 

Відтак перевага практичних умінь над класичним університетським багажем 

знань починає займати привілейовані позиції, і відповідь криється у 

можливості реалізації себе на ринку праці якомога вигідніше. Безперечно, 

якісна вища освіта – квиток до успішного професійного зростання у будь-
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якому конкурентному просторі, але питання прикладного застосування умінь 

і навичок все частіше виникає під час бесід зі студентами: вони хочуть чітко 

розуміти, як саме їм стануть у нагоді конкретні знання.  

Один із способів розв’язання поставленої проблеми є застосування 

інтерактивних технологій. В інформаційному суспільстві з появою 

соціальних мереж традиційні методи викладання автоматично витісняються 

новими, і контамінація модерного і традиційного неминуча. Особливо 

необхідність отримання певних компетенцій щодо цифровізації навчального 

матеріалу посилилась минулого року в умовах постійних карантинних 

заходів під час пандемії. Інтерактивні технології навчання дозволяють 

швидко організовувати навчальний процес, використовуючи діалог та 

дискусію як основні методи навчання, а отже – стимулювати критичне 

мислення та застосовувати його під час аналізу представленої проблеми з 

подальшим успішним вирішенням. Якщо ж мова йде про діалог та дискусію, 

то варто зауважити, що комунікативна складова як один із найважливіших 

аспектів разом із стимулюванням інтелектуальної діяльності тут займає 

провідну позицію. Зважаючи на специфіку доуніверситетської підготовки, де 

процес соціокультурної адаптації дещо уповільнює швидкість сприйняття 

важливої інформації запропонованих дисциплін, уміння швидко включатися 

в розмову, застосовувати конкретні базові знання під час діалогу з 

викладачем якраз виявляються надважливими. Ніхто не відкидає проблеми 

психологічного стану тривоги і мовного бар’єру, які долаються під час 

навчання мови. І добре, коли мова навчання збігається із рідною мовою чи 

тою, яка є більш ніж достатньою для розуміння, спілкування і навчання, а 

якщо ні, тоді перед викладачем спеціальної дисципліни постає справді 

складне завдання: адаптувати до нового соціокультурного простору, 

допомогти подолати мовний бар’єр і дати необхідні знання, уміння і навички, 

які знадобляться на відповідному факультеті чи інституті. Саме у цьому 

випадку використання інтерактивних технологій ‒ унікальна можливість 

знизити рівень стресу іноземця в країні, де відбуватиметься навчання, і 

максимально ефективно прищепити знання із конкретної дисципліни, 
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наприклад біології, відчуваючи себе успішним та інтелектуально 

спроможним.  

Аналіз актуальних досліджень. Серед інтерактивних методів, крім 

діалогу та дискусії,  виділяють творчі завдання, метод проектів, роботу в 

малих групах, презентації, екскурсії, соціальні проекти (аудиторні та поза 

аудиторні), кейс-метод. Останній із представлених методів нині активно 

розроблюється в усіх циклах дисциплін, що підтверджують науково-

навчальні розвідки в гуманітаристиці (українська мова, іноземна мова, 

психологія, педагогіка), авторами яких є Шевченко  О.П., Озарко О.О., 

Сахневич І. А., Філоненко М. М., Скринник З. Е., Акешова М. М.,  

дослідники методу у циклі  технічних дисциплін – Артюшина М. В., 

Білоконь Я.  Ю., Дремова І. Б., Кошук  О.  Б., Романова Г. М.,  Пащенко Т. 

М., у сфері економіки, витоків якої сягає сам метод – Наумова М., Михайлова 

Е., Шеремета  М. П., Каніщенко Л. Г., а також Ціж Л. М., Бігуняк  Т.  В., 

Павлишин Г. А., Саварин Т. В., Шумська С. Є., Закалюжний В.  М., що 

активно розробляють впровадження методу в науково-педагогічній 

діяльності за природничим спрямуванням.  

Метою статті є представити особливості застосування кейс-методу як 

одного із дієвих інтерактивних технологій під час викладання біології 

іноземним студентам (слухачам) у процесі доуніверситетської підготовки, 

закцентувати увагу на проблемності його впровадження та шляхах подолання 

цих труднощів.   

Відомо, що кейс-метод вже понад 100 років ефективно розробляє 

Гарвардська школа бізнесу, де він спрямований на вдосконалення процесу 

прийняття рішень для забезпечення більш реалістичної основи при 

підготовці менеджерів та бізнес-адміністраторів. Такі ситуаційні вправи 

подаються у формі певних моделей, комплексних проблем, польових 

досліджень, рольових ігор, або як розбір професійної проблеми чи дилеми, з 

якими доводилося стикатися викладачеві. Ситуаційні вправи, що 

використовуються у Гарварді, називаються «ситуаційні вправи на прийняття 

рішення» [6, c.35]. Роль викладача у випадку застосування кейс-методу 
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відрізняється від традиційного уявлення, коли викладач в аудиторії – 

джерело мудрості, експерт, ментор. Тепер це більше спостерігач, порадник, 

той, хто мотивує і зацікавлює студента до обговорення, продукування 

варіативності рішень, здатності поділитися своїм досвідом, хоч і на фінальній 

стадії обговорення – все одно експерт. Бігуняк Т. В. у колективній статті про 

застосування кейс-методу зазначає, що демонстрація кейсів можлива у 

друкованій формі, мультимедійній та відеоформах. На сьогодні співіснують 

дві класичні школи case-study – Гарвардська (американська) з пошуком 

єдиного вірного рішення та Манчестерська (європейська), яка припускає 

багатоваріантність вирішення проблеми. Американські кейси більші за 

об’ємом (20–25 сторінок тексту, плюс 8–10 сторінок ілюстрацій), європейські 

кейси в 1,5–2 рази коротші. Лідером по збору й розповсюдженню кейсів є 

створений в 1973 році за ініціативою 22 вищих навчальних закладів European 

Case Clearing House (ECCH) [1, c. 68]. Так, О. М. Медкова зауважує, що 

готуючи студентів до прийняття участі у ―кейсах‖, бажано скласти комплекс 

ситуаційних вправ, що допоможуть підготуватися до цього виду діяльності. 

Потім можна запропонувати теми для обговорення, підібрати матеріал, 

обрати модель конкретної ситуації, допомогти розробити сценарій та 

варіанти рішень,  дати завдання підготувати питання, розподілити ролі, 

поділити на малі підгрупи, враховуючи особливості роботи в різних групах, 

обрати того, хто буде вести бесіду, запропонувати завдання для тих, хто 

вважається ―пасивним студентом‖. Для студентів старших  курсів або тих, 

хто вільно володіє іноземною мовою, доцільно іноді пропонувати такий вид 

роботи, як непідготовлена бесіда з елементами ―мозкового штурму‖ 

(brainstorm) та створення хоч і уявлених непередбачуваних ситуацій, але 

найбільш близьких до реального життя. Зрозуміло, що чим вищий рівень 

володіння мовою, тим цікавіша робота з ―кейсами‖ [3]. 

На думку О. І. Ваганової, кейс має відповідати таким вимогам: мати 

відповідний рівень труднощів, відповідати чітко поставленій меті створення, 

ілюструвати типові ситуації та декілька аспектів проблеми, не застарівати 

дуже швидко, бути актуальним на сьогоднішній день, розвивати аналітичне 
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мислення, провокувати дискусію, мати кілька рішень [2, с. 8]. Тому залежно 

від ситуацій М. Скиба пропонує зважати на класифікацію кейсів під час 

навчальної діяльності, щоб чітко розуміти мету постановки неординарного 

питання (ситуації):  

1. за характером ситуації – кейс-випадок, кейс-вправа, кейс-

ситуація; 

2. за обсягом інформації – міні-кейс, кейс середніх розмірів, 

об’ємний;  

3. за складністю – ілюстративні навчальні ситуації-кейси, навчальні 

ситуації з формуванням проблеми, прикладні вправи, навчальні ситуації-

кейси без формування проблеми;  

4. за джерелом інформації – практичні, навчальні, науково-

дослідницькі;  

5. за типом методичної частини – питальні, кейси-завдання;  

6. за часовою послідовністю матеріалу – кейси в режимі від 

минулого до сьогодення, кейси-спогади, прогностичні [7, c.356]. Однак, нам 

видається слушною думка О. Пташенчук, яка підкреслює, що метод кейс-

study не можна ототожнювати із проблемним навчанням. Дослідниця 

стверджує, що цей метод має низку принципових особливостей:  

 крім аналізу певної, як правило, реальної життєвої ситуації кейс-метод 

передбачає актуалізацію певного комплексу знань, який необхідно опанувати 

для ефективного вирішення даної проблеми;  

 як правило, проблема, що розглядається, не повинна мати однозначних 

рішень;  кейс-метод передбачає групове знаходження рішень, тому 

ефективніше запобігає «пасивності» окремих студентів; 

  застосування кейс-методу викликає в учнів живі щирі емоції, що 

сприяє кращому засвоєнню інформації.[5, с. 86]. 

Зважаючи на специфіку застосування кейс-методу як інтерактивної 

технології, Т. Пащенко пропонує виділити у цьому складному навчальному 

процесі декілька етапів: 

І етап – знайомство з ситуацією, її особливостями; 
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ІІ етап – виділення основної проблеми (основних проблем), виділення 

чинників і персоналій, які можуть реально впливати; 

ІІІ етап – пропозиція концепцій або ―мозковий штурм‖;  

ІV етап – аналіз наслідків ухвалення того або іншого рішення; V етап – 

вирішення кейсу – пропозиція одного або декількох варіантів (послідовності 

дій), вказівка на можливе виникнення проблем, механізми їх запобігання і 

рішення [4, c.96]. 

У курсі вивчення біології іноземною мовою використання кейсів 

студентами сприймається охоче, із зацікавленням. Це стимулює їх до 

взаємодії, незважаючи на те чи навчання відбувається аудиторно чи 

дистанційно. Спільною платформою для дискусії у випадку дистанційного 

навчання виступає чат чи синхронне обговорення одне з одним. Звісно, що не 

всі теми можна презентувати таким чином, однак є декілька улюблених,  

наближених до реального життя.  

Кейс №1. Надання допомоги при потраплянні стороннього тіла в 

нижні дихальні шляхи. Етап І ‒ знайомство з ситуацією: під час 

святкування Вашого вступу до навчального закладу в ресторані Ваш дядько 

давиться шматком м’яса завбільшки з пів корови, хапається за горло, 

підскакує, розмахує руками, а потім падає і втрачає свідомість. Етап ІІ – 

виділення основної проблеми: які Ваші дії при спостереженні подібної 

ситуації? Етап ІІІ – обговорення студентів: можуть звучати варіанти 

(похлопування, застосування прийому Геймлиха, екстренна трахеотомія, 

виклик швидкої допомоги). Етап ІV – аналіз наслідків: варіативність 

прийняття рішення зводиться до умовно 25%, де кожен із варіантів 

можливий, а виклик швидкої допомоги потрібен як супровідний до одного чи 

всіх вище перерахованих. Для вирішення такої ситуації необхідні знання 

анатомії дихальних шляхів та фізіології зовнішнього дихання.  

Кейс №2. Втрата свідомості внаслідок гіпертермії. Етап І ‒ 

знайомство з ситуацією: влітку після складання екзамену з біології Ви їдете в 

громадському транспорті. Молода дівчина, яка стоїть поруч із Вами, раптово 

падає і втрачає свідомість. Етап ІІ – виділення основної проблеми: які Ваші 
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дії при спостереженні подібної ситуації? Етап ІІІ – обговорення студентів: 

дуже часто студенти дають безліч неправильних варіантів, спираючись на 

життєвий досвід, коли були очевидцями неправильних дій дорослих чи 

друзів: наприклад, напоїти  водою/ дати пігулку/ вмити холодною водою/ 

підняти догори руки/ похлопати долонями по обличчю тощо. Етап ІV – аналіз 

наслідків:  цей кейс тісно пов’язаний із специфікою проблемного навчання, а 

не кейсу як такого. Вище ми зазначали, що проблема, на відміну від кейсу, 

передбачає єдино можливе правильне рішення, а не декілька. Ось це і є той 

випадок, адже при втраті свідомості щонайперше потрібно надати тілу 

горизонтального положення, а потім припідняти нижні кінцівки з метою 

збільшення венозного повернення з вен нижніх кінцівок, збільшення 

серцевого викиду і, як наслідок, нормалізація артеріального тиску. Звісно, 

потім, коли людина прийде до тями, можна запропонувати води. Варто 

зазначити, що саме моделювання кейсу на занятті дійсно готує студента до 

критичної оцінки своїх дій в подібній реальній ситуації.  Варіативність 

вирішення кейсу зведена до 0%. При цьому студент повинен володіти  

знаннями анатомо-фізіологічних основ функціонування серцево-судинної 

системи, а також мати уявлення про механізми формування  серцевого 

викиду й артеріального тиску. 

Кейс №3. Кардіопульмональна реанімація. Етап І  ‒ знайомство з 

ситуацією: під час відпочинку на морі  Ви бачите людину похилого віку, що 

схопилась за серце, впала і шумно дихає, не відповідаючи на звернення до 

неї. Етап ІІ – виділення основної проблеми: які Ваші дії при спостереженні 

подібної ситуації? Етап ІІІ – обговорення студентів: аби викладач зарахував 

відповідь студента як правильну, мають прозвучати ключові слова: 

циркуляція, дихальні шляхи, дихання, пульс, частота, відновлення. 

Вирішення ситуації має у відсотковому співвідношенні формулу 50%:50%, 

тобто виклик швидкої допомоги одночасно із проведенням серцево-легеневої 

реанімації за алгоритмом CAB. Етап ІV – аналіз наслідків:  якщо під час 

обговорення прозвучали вище зазначені ключові слова, викладач 
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переконаний, що студент розуміється на анатомії та фізіології органів 

грудної порожнини.  

Наочністю для кейсів можуть слугувати презентації із фактичним 

матеріалом теми, діаграми, графіки, статистичні дані, діагностика 

захворювання, сигнальні таблиці і навіть короткометражні навчальні відео із 

соціальних мереж. 

Висновки та перспективи дослідження. Попри актуальність 

дослідження інтерактивних методів, зокрема кейс-study, ми не відкидаємо 

використання традиційних методів навчання. Звісно, що перевага очевидна: 

кейс-метод спрямований на вирішення нестандартних життєвих ситуацій, 

подолання психологічних бар’єрів,  збір даних із можливістю негайного 

аналізу на основі унікальної риси дослідження. Функціонально застосування 

методу ситуацій являє собою цілий комплекс: пізнавальність, 

вирішувальність, понятійність, мотиваційність, дидактичність, аналітичність, 

суспільність, евристичність, проте перелік має потенційний характер. На 

нашу думку, перспективним є дослідження впливу методу ситуаційного 

навчання на формування особистості фахівця, розвитку суб’єкт-суб’єктної та 

суб’єкт-об’єктної взаємодії, тенденції розвитку освіти та вимог до самої 

особистості як фахівця у певній галузі знань. Що стосується викладання 

біології як обов’язкової спеціальної дисципліни в доуніверситетській 

підготовці студентів (слухачів) за медичним спрямуванням, маємо 

наголосити, що метод кейсів – один із ефективних спосіб отримання і 

систематизації знань, закріплення їх під час моделювання подій та 

застосування в майбутньому у реальному житті.  
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нерідною мовою on-line, використовуючи дистанційну технологію 

платформи ZOOM. Виявлені проблеми, що впливають на сприйняття та 

засвоєння мовленнєвих та граматичних моделей, методи подолання цих 

труднощів у дистанційному форматі. Автор акцентує увагу на застосуванні 

системного, ретельного підходу щодо підбору та подання відповідного 

текстового та ілюстративного матеріалу, який викликає зацікавленість до 

теми, що вивчається, надає можливість збагатити та поглибити знання про 

культуру країни навчання студента. При цьому звертається увага на 

використання сучасних інтерактивних технологій навчання, які надають 

можливість враховувати індивідуальні особливості студентів: волю, інтереси, 

пам'ять, темперамент, логічні здібності. 

Продемонстровано, як під час дистанційного навчання відбувається 

проведення заняття, та контроль виконання самостійної роботи студента. 

Звернено увагу на збільшення навантаження та посилення відповідальності 

викладачів при роботі дистанційно. Окреслені переваги та недоліки 

дистанційного навчання, вимоги до здобувачів вищої освіти. 

Ключові слова: мовна компетенція, міжкультурна комунікація, діалог 

культур, міжкультурна компетенція, дистанційне навчання, дистанційні 

технології, платформи ZOOM, MOODLE. 

Актуальність дослідження. Практичне володіння іноземною мовою 

сприяє «формуванню всебічно розвиненої, соціально активної особистості 

іноземного студента», культурно обізнаного у реаліях, українського 

суспільства», культури й тощо [6, c. 48]. 

За допомогою різних видів комунікації стає можливим навчання 

студентів, що належать до різних культур та світоглядів. Оволодіння 

іноземною мовою є важливим й необхідним компонентом навчального 

процесу студентів-іноземців за будь-якою спеціальністю. В умовах єдиного 

інформаційного простору людства, наявності високо розвинутих 

інформаційних технологій, що надають можливості спілкування людям 

різних національностей, культурних традицій та віросповідань, актуальною 
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стає міжкультурна комунікація, як засіб порозуміння між націями, 

міжкультурна компетенція, як спосіб здобування якісної освіти. 

Студенти з різних країн світу виявляють бажання отримати вищу освіту 

у ЗВО України. Це громадяни азіатських та африканських країн, такі як 

Китай, Марокко та ін., європейських — Туреччина, Болгарія та країни СНД. 

Особливої значущості при цьому набуває формування іншомовної, 

міжкультурної компетенції, як спосіб уникнення непорозумінь на 

культурному ґрунті у спілкуванні із іноземцями. 

Українські вчені-філологи Застровський  О.А. та Пасік Л.А. 

стверджують, що «міжкультурна комунікація — є взаємодією, обміном, 

зняттям бар’єрів, взаємністю та солідарністю … різних культур» [7, c.3]. 

Формування міжкультурної компетенції на початковому етапі навчання 

іноземних студентів починається зі формування складових міжкультурної 

компетенції — мовної та мовленнєвої компетенції. 

Вивчення історії питання. Дослідженням проблеми формування 

міжкультурної комунікації та компетенції у викладанні української та 

російської мови як іноземної фахівці в Україні активно займаються протягом 

більш трьох останніх десятиліть. Вже розроблено багато достатньо фахових, 

з наукової точки зору, та впроваджених у практику навчально-методичних 

комплексів, підручників з російської мови як іноземної та української мови 

як іноземної, що мають на меті формування  міжкультурної компетенції  у 

процесі навчання. 

Теоретико-методологічну основу досліджень складають праці 

вітчизняних та іноземних вчених. Влучним, на наш погляд, є формулювання 

міжкультурної комунікації надане Застровським О.А. та Пасик Л.А. Це 

визначення обумовлює необхідність формування міжкультурної 

компетентності під час навчання за кордоном та вивчення нерідної мови 

іноземними студентами. Вони стверджують, що «міжкультурна комунікація 

— є взаємодією, обміном, зняттям бар’єрів, взаємністю та солідарністю двох 

різних культур» [7, c. 3]. 
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Важливими принципами, що використовуються у формуванні 

міжкультурної мовленнєвої особистості при вивченні нерідної мови, є 

принципи, закладені в теорії діалогу культур. 

Ідея діалогу культур, як відомо, висунута М. М. Бахтіним: «…Ми 

ставимо чужій культурі нові питання, яких вона сама собі не ставила, ми 

шукаємо в ній відповіді на ці наші запитання, нові смислові глибини. Без цих 

питань не можна творчо зрозуміти нічого іншого і чужого…» [3]. Продовжив 

цю ідею В. С. Біблер, реалізувавши її в освіті, розробивши психолого-

педагогічну концепцію, принципи і елементи якої можуть бути задіяні у 

навчанні нерідної мови студентів-іноземців. 

Мета дослідження. Автори поставили перед собою завдання 

продемонструвати можливість формування міжкультурної компетенції 

іноземних студентів, що виявляли бажання отримати вищу освіту в ЗВО 

України в умовах дистанційного навчання, описати недоліки, можливості та 

перспективи навчання іноземців нерідній мові. 

Виклад основного матеріалу. Формування міжкультурної компетенції на 

початковому етапі здійснюється завдяки мові й мовним засобам, зокрема її 

лексико-понятійному арсеналу. Оволодіння нерідною мовою студентів-

іноземців відбувається в декілька етапів. По-перше, оволодіння рівнем 

мовної правильності. Такий рівень досягають завдяки вивченню правил 

користування мовою, її лексикою, граматичними формами, елементами 

текстотворення. На цьому етапі студенти набувають вміння будувати 

речення, нескладні типові тексти і виконувати післятекстові вправи до них. 

По-друге, вміння реалізовувати себе у висловленнях відповідно до 

власного внутрішнього стану; вміння творити і виражати себе засобами мови. 

На цьому етапі студенти вчаться володіти основними формами усного і 

писемного спілкування (монолог, діалог, опис, розповідь, міркування). Цей 

рівень повинен продемонструвати певну виразність мови і комунікативну 

достатність. 

По-третє: продемонструвати рівень насиченості мовою. Мова студента 

характеризується логічністю, предметністю, точністю, виразністю, 
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образністю, багатством мовних засобів. Студент стає здатним до 

самостійного викладання письмово та усно текстів, що потребують вміння 

аналізувати й робити висновки, що надає можливість долучати такого рівня 

студентів до наукової діяльності. 

Мовленнєва компетенція формується системно під час навчання, 

завдяки поступовому введенню відповідних знань з фонетики нерідної мови, 

граматичних конструкцій, лексичних одиниць та лексичних тем. Й на 

практиці відпрацьовується шляхом аудіювання, виконанням післятекстових 

завдань саме під час заняття та діалогу з викладачем й між собою. Студенти-

іноземці за підсумком навчання нерідній мові як іноземній отримують 

навички, уміння, отримують знання, які формують міжкультурну 

компетенцію та здатність до сприйняття навчального матеріалу за фаховими 

дисциплінами. 

Кожне заняття з вивчення нерідної мови — це перехрестя культур — це 

тренування міжкультурної комунікації, і в кінцевому випадку відпрацювання 

та закріплення накопичених мовних навичок та здобутків у навчанні: — 

«Кожне слово відображає інший світ», іншу культуру, інше уявлення про світ 

у якому перебуває людина. 

Методичні прийоми, які використовуються під час навчання націлені на 

«активізацію та удосконалення практичних навичок та умінь студентів у 

таких сферах мовленнєвої діяльності, як читання, аудіювання (сприйняття та 

розуміння текстів соціально-культурного, соціально-політичного характеру), 

мовлення (формування навичок діалогічного й монологічного відповідно до 

ситуативних моделей комунікації); письмо (формування вмінь та навичок, 

необхідних для виконання різноманітних письмових завдань у процесі 

навчального й побутового спілкування)» [10,  с. 31]. 

Навчальна програма складається з урахуванням особливостей іноземної 

аудиторії: рідної мови студентів, етнічних та культурних відмінностей, 

темпераменту, базової мовної підготовки. У виборі навчального матеріалу 

викладач керується необхідністю якомога простіше ввести студента в 

нерідну для нього мову, супроводжуючі свій виклад прозорими прикладами, 
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що легко запам’ятовуються. У викладанні широко використовуються 

презентації, фільми, методи комп’ютерної «симуляції» та моделювання, 

ділові ігри й т. 

Начально-методичні матеріали розробляється таким чином, що 

обов’язково містять відомості про країну навчання, її географічне положення, 

політичний устрій, відомості про столицю та найбільші міста, відомості про 

структуру етнічного, релігійного складу населення. При цьому відбувається 

порівняння рідної й нерідної, країни, мови, акцентується увага на схожості й 

розбіжностях культурних, етнічних, соціальних норм двох країн.  

Усвідомлене й глибоке знання про мову або мови з’являється 

найчастіше у процесі порівняння. Метод порівняння рідної мови студентів з 

мовою навчання — один з ефективних методів, що використовується у 

викладанні УЯІ та РЯІ.  

Ефективним в аудиторній роботі бачиться застосування евристичних 

методів, які передбачають включення в процес навчання аналізу надбаних 

знань, осмислення, образного мислення, фантазування, діалогу з партнером й 

т.п. 

На початковому етапі здобувачі опановують усталені мовні звороти, що 

застосовуються у відповідному мовному середовищі. Дуже корисним 

виявляється повторення цих мовних конструкцій за викладачем хором, 

відпрацювання парами (діалоги). Згодом, навчившись шляхом аудіювання 

сприймати на слух нерідну мову і читати та розуміти написане, починається 

накопичення лексичного матеріалу, мовних кліше, студенти-іноземці 

навчаються усвідомлювати прочитане, відповідати на питання; у складанні 

розповіді про свою культуру, або нову культуру, з якою вони знайомляться 

— виокремлювати головне від похідного, навчаються вступати в діалог, 

дискусію й тощо. 

Під час занять студентам пропонується, наприклад текст до прочитання, 

набір лексем, приклади використання сукупності граматичних конструкцій за 

загальною лексичною темою тексту. Як допоміжний матеріал, пропонуються 



 

71 

відповідні презентації, фільми, для контролю засвоєних знань — 

індивідуальні післятекстові завдання. 

Важливо звернути увагу до загальних та більш розповсюджених 

проблем, що виникають протягом навчального процесу в студентів-іноземців 

із різних країн світу. Більшість проблем іноземців під час набування мовної, 

мовленнєвої та міжкультурної компетенції виникає завдяки приналежності 

рідної та нерідної мови до різних морфологічних систем (наприклад: 

аглютинативні — турецька, флективні — російська, українська), й 

докорінних відмінностей поведінкових моделей, у зв’язку з розбіжностями 

культурних, етнічних, релігійних традицій. Такі та інші проблеми 

вирішуються викладачами за допомогою сталих методів та прийомів 

викладання нерідної мови. Безсумнівно, що коли студенти під час вивчення 

фонетико-лексичного мінімуму мають реакцію впізнавання, на приклад, із 

введенням такої лексики як тюркізми та слів іншомовного походження. 

Впізнавання таких прикладів вимови окремих звуків та слів викликає у 

студентів позитивний емоційний заряд радості впізнавання та впевненості у 

тому, що вони впораються з такою складною, як їм здається задачею — 

оволодіння нерідною мовою. 

Великим стимулом до навчання є виховна робота, яка стала майже не 

можливою під час карантину та дистанційного навчання.  

Виховна та профорієнтаційна робота була, до цього часу, невід’ємною 

частиною навчального процесу студентів-іноземців. Викладачі ЗВО 

проводили тематичні бесіди, просвітницькі лекції, екскурсії до цікавих міст. 

Саме підчас проведення таких заходів в студентів іноземців відбувалася, 

безпосередньо на практиці, міжкультурна комунікація. Студенти «вживу» 

стикалися з іншою культурою, з іншими законами існування, нормами та 

правилами, що існують в Україні. 

Улюбленим заходами студентів-іноземців були екскурсії, лекції та 

бесіди про родинні стосунки та традиції (весілля, поховання), що дуже 

різняться в Україні, Марокко, Китаї, Туреччині, про державні символи 

України. На відповідних заходах розглядаються історичні, культурні та 
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релігійні традиції рідної країни та України («Схожість та розбіжності між 

арабською та українською культурами», «Святкування Нового року за 

китайським календарем», «Свята «вишиванки» та «хіджабу» у жіночому 

одязі», національні свята рідних країн, національні свята новітньої України). 

Аналізуючи, порівнюючи та співвідносячи культуру, мову, звичаї, 

традиції своєї країни, своєї рідної культури зі знаннями, що здобуваються під 

час навчання в інший культурі, іншою мовою, в іншому соціумі здобувач 

освіти швидше опановує, глибше засвоює нову для себе мову, стимулюється 

та мотивується до навчання. 

Здобуті під час навчання знання про культуру, звичаї, систему правил та 

норм в українському суспільстві надає студенту бути спроможним до 

міжкультурного спілкування, взаємодіяти з представниками культури країни 

навчання засобами нерідної мови. 

Пандемія поставила перед освітянами нові задачі та вимоги, вирішення 

яких потрібувало найшвидших дій. 

До об’явлення тотального карантину в Україні та Світі дистанційне 

навчання було впроваджено лише як форма реалізації заочної форми 

навчання, яка не використовувалась для навчання іноземних студентів. Під 

час пандемії перехід на дистанційне навчання став єдиним можливим 

шляхом надання освітніх послуг іноземним громадянам. 

Перед викликом опинилися не тільки здобувачі вищої освіти — 

іноземці, а й викладачі ЗВО, які були вимушені швидко переорієнтуватися та 

перейти до дистанційного надавання освітніх послуг. Процеси трансформації 

в сучасному суспільстві викликали необхідність спрямувати сучасну освіту 

до розвитку дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання на підготовчому відділення для іноземців ОНУ 

імені І. І. Мечникова базується переважно на платформі ЗУМ. Метою та  

завданням курсу російської мови як іноземної є впровадження алгоритму 

методичної стратегії для ефективного формування у здобувачів вищої освіти 

міжкультурної компетенції на початковому етапі. 
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Вибір платформи ZOOM для організації навчального процесу 

обумовлено необхідністю швидкого розгортання надання освітніх послуг в 

умовах карантину, простоті оволодіння платформою викладачами та 

здобувачами вищої освіти. 

Платформа ЗУМ значно полегшує організацію взаємодії між викладачем 

та студентами завдяки наступним характеристикам: легкому обміну аудіо  та 

відео-файлами; встановленню обмеження часу на виконання завдань з 

аудіювання; оперативній організації навчального обговорення завдань; 

зручній автоматичній системі оцінки виконаних студентом завдань; 

індивідуальній комунікації між викладачем та студентом (обговорення 

певних індивідуальних проблем у навчанні, чи граматичних тем на форумі); 

можливості збереження загальної картини успішності та виконаних робіт 

кожного студента; контролю «відвідуваності», активності студентів, часу їх 

навчальної діяльності в мережі. Має важливе значення підбір навчального 

матеріалу: структурованість курсу, завдяки застосуванню тематичних блоків 

(окремо винесені в блоки: навчальна програма, рейтингова система 

оцінювання, граматичний, лексичний, лінгвокраїнознавчий матеріал, питання 

на іспит/залік, тести тощо) [5]. 

Нормативне забезпечення дистанційного навчання в університеті не 

достатньо розроблене та й загалом в Україні потребує вдосконалення та 

доопрацювання. Разом з лінгвістичною та комунікативною компетенцією 

викладачі повинні постійно вдосконалювати свою технічну компетенцію [5, 

c. 122-123], свій професіоналізм у сфері методики викладання за допомогою 

нових технологій й у сфері дистанційного навчання, а також оволодівати 

необхідними знаннями для використання мультимедійних інструментів, які 

знаходяться на нових платформах, MOODLE зокрема. 

Оскільки робота в ЗУМ орієнтована на формування міжкультурної  

мовної комунікації підчас вивчення нерідної мови матеріали курсу повинні 

бути доповненні спеціальним ілюстрованим матеріалом, просвітницькими 

фільмами, які забезпечать студентам-іноземцям опанувати нерідну мову не 
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тільки в обсязі навчальної програми, а й розширити свій світогляд за 

допомогою віртуального середовища. 

Розглянемо докладніше фрагмент уроку, що відбувається дистанційно. 

Текстовий матеріал, практичні завдання, методичне забезпечення, 

контрольні питання поточного та підсумкового контролю студенти 

отримують зі сторінок сайту у відповідності із структурою курсу та 

методичними рекомендаціями до окремих елементів. 

На початку заняття викладач здійснює за допомогою презентації про 

Україну, її державну символіку, устрій, визначні міста та національні свята. 

На цьому етапі здійснюється введення нових слів з наступним їх 

озвучуванням та перекладом на рідну мову студента, або на мову-

посередник. Ретельне ставлення до вибору слів, їх значення, кількість та 

правильність промови, а також переклад, в подальшому спрощує самостійну 

роботу студента у вивченні та засвоєнні студентами нових лексичних 

одиниць. 

Далі, після знайомства з лексичним матеріалом надається презентація 

граматичного матеріалу та вправи, за допомогою яких відпрацьовується нова 

лексика та граматика. Заняття відбувається у форматі «Відео конференція» з 

демонстрацією таблиць, схем мовлення, супроводжуються коментарями 

рідною мовою студента або мовою-посередником. 

Навчальний матеріал подається у динаміки з використанням слухового 

та зорового каналів сприйняття інформації [5]. 

Наступний етап — самостійна робота студента, що містить читання 

тексту з метою закріплення лексичного та граматичного матеріалів, 

виконання після текстових завдань. Особливо важливим здається чітке 

формулювання завдань, які надаються рідною мовою студента та мовою-

посередником для полегшення відпрацювання та засвоєння навчального 

матеріалу самостійно. 

Виконані практичні завдання, що демонструють ступень оволодіння 

навчальним матеріалом студенти у будь-який спосіб (за домовленістю з 

викладачем: Skyp, Viber, E-mail) надсилають на перевірку. Викладач таким 
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самим чином повертає перевірене, виконане завдання студентам. При 

необхідності викладач супроводжує виконане завдання коментарями. 

Висновки. Досвід нашої роботи щодо формування міжкультурної 

компетенції іноземних студентів на початковому етапі під час опанування 

нерідної мови дозволяє зробити наступні висновки: 

Прийняття нерідної мови відбувається із прийняттям іншої культури, 

«оскільки культурні моделі, звичаї, спосіб життя виражаються мовними 

засобами й мова виступає як носій й передавач культури» [10, с. 1]; 

Основою для «формування міжкультурної свідомості є визнання як 

схожих, так і відмінних рис різних національних культур. Культура є 

невідривною частиною взаємодії між мовою й думкою. культурні моделі, 

звичаї, спосіб життя міжкультурний світогляд відображається в мові» [10, с. 

1]. 

У порівнянні мов та культур завдяки реакції впізнавання, 

відштовхуючись від своєї рідної мови відбувається міжкультурна 

комунікація та набувається міжкультурна компетенція. Такій підхід викликає 

інтерес та задоволення, мотивує студентів-іноземців до подальшого 

заглиблення у навчальний матеріал й викликає інтерес до культури, звичаїв, 

традицій країни навчання. У процесі обговорення проблем, обміну ідеями й 

міркуванням щодо ціннісних категорій і поведінкових моделей, притаманних 

іншим народам, студенти-іноземці навчаються розуміти й толерантно 

приймати їх. 

На початковому етапі здобування вищої освіти у ЗВО України, саме на 

викладачів мови, в першу чергу покладається відповідальність за досягнення 

такого рівня викладання, на якому культурологічні знання служать 

допомогою у засвоєнні мови та, у підсумку, отримання високого рівня 

фахової освіти. 

Після проміжку часу у рік постає задача використання більш 

технологічних платформ дистанційної освіти на кшталт Moodle, 

BigBlueButton та інш., які надають більш  можливостей для навчання, 

використовуючи засоби контролю засвоєння навчального матеріалу протягом 



 

76 

заняття за допомогою вбудованих у дистанційні платформи блоків поточної 

перевірки вправ, мультимедійної інтерпретації навчального матеріалу та інші 

можливості дистанційних технологій. 

Виклики сучасності вимагають від викладачів постійного удосконалення 

своєї компетенції не тільки у сфері свого предмету, а й удосконалення 

оволодіння сучасними інформаційними технологіями дистанційної освіти. У 

зв’язку з тим, що під час заняття молоді люди знаходяться у свої домівках, й 

для утримання їх уваги викладач повинен використовувати усю свою 

майстерність під час заняття, що збільшує фізичне та емоціональне 

навантаження викладача. 

Останнім часом перед освітянами постає проблема стимулювання 

мотивації здобувачів вищої освіти до навчання, особливо в он-лайн форматі. 

Це вимагає переформатування навчальних курсів, використання особливого 

способу подачі навчального матеріалу, використовуючи вищезгадані засоби 

он лайн технологій, організацію студентів у групи на форумах задля 

спілкування та обміну отриманими знаннями. На нашу думку корисно 

використовувати перевірку домашніх завдань студентів один одним, що буде 

стимулювати навчання [11]. Особливо це важливо у гуманітарній сфері, й 

зокрема у формуванні міжкультурної компетенції. 
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FORMATION OF INTERCULTURAL LANGUAGE COMPETENCE OF 

FOREIGN STUDENTS AT THE INITIAL STAGE: EXPERIENCE AND 

CHALLENGES IN THE IN THE FORMAT OF DISTANCE LEARNING. 

Summary The article considers a modern view on the formation of 

intercultural competence of foreign students at initial stage, who study in Russian 

on-line, using remote technology platform ZOOM.  

Problems influencing the perception and mastering of speech and grammar 

models, methods of overcoming these difficulties in a remote format are identified. 

The author emphasizes the application of a systematic, careful approach to the 

selection and presentation of relevant textual and illustrative material, which 

arouses interest in the topic studied, provides an opportunity to enrich and deepen 

knowledge about the culture of the country of study. Attention is paid to the use of 

modern interactive learning technologies, which provide an opportunity to take 

into account the individual characteristics of students: will, temperament, logical 

abilities. 

It is demonstrated how during distance learning takes place and how takes 

place the control of student’s independent work. Attention is paid to increasing the 

workload and strengthening the responsibility of teachers when working remotely. 

The advantages and disadvantages of distance learning, requirements for higher 

education students are outlined. 

Key words: language competence, intercultural communication, intercultural 

competence, distance learning, distance technologies ZOOM, MOODLE 

platforms. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  И  ИСПРАВЛЕНИЕ  СТУДЕНЧЕСКИХ ОШИБОК  

ПРИ  ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  КАК 

ИНОСТРАННОМУ 

В современном преподавании РКИ приоритетным значением является 

принцип коммуникативности. Коммуникативность представляет собой такой 

ведущий дидактический принцип, на основе которого возможно наиболее 

эффективно научить студентов иноязычной коммуникации, иными словами – 

научить студентов полноценно общаться на иностранном (в нашем варианте 

– русском) языке. Принцип коммуникативности является значимым при 

отборе содержания обучения русскому языку как иностранному. Этот 

принцип включает в себя такое наполнение, которое позволяет научить 

студентов использовать русский язык как средство общения в различных 

сферах (учебной, деловой, бытовой и т.д.). 

   Для осуществления речевой деятельности в устной форме требуется 

высокая степень автоматизированности произносительных, лексических, 

грамматических навыков.  Вероятное прогнозирование ( упреждение) - это 

появление тех или иных элементов языка в воспринимаемой речи. 

Необходимым условием прогнозирования является наличие и 

систематизация прошлого опыта. При обучении РКИ данный механизм не 

создается, он лишь «оснащается» средствами нового языка и 

совершенствуется в системе упражнений.(Кондрашова Н.В.,2015) 

В методике РКИ вероятное прогнозирование подразделяется на два 

вида: вербальное (построение вербальных гипотез) и смысловое 

(предвосхищение материала на уровне содержания).Вероятное 

прогнозирование является неотъемлемым компонентом при аудировании и 

чтении. 

Под вербальным вероятностным прогнозированием мы понимаем 

умение строить вербальные гипотезы на уровне слова, словосочетания, 

предложения (Э.Г. Азимов и А.Н.Щукин,с.448). Это очень важная работа, 

которая должна регулярно проводиться со студентами с целью обучения 

устной русской речи. Для формирования и развития вероятностного 
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прогнозирования предлагается на занятиях по РКИ выполнять специальные 

упражнения. Мы предлагаем для студентов комплекс заданий. Эти задания 

были апробированы на занятиях по РКИ преподавателями КНУ имени Тараса 

Шевченко. Ниже приводим примеры этих заданий. 

1. Прослушайте начало предложения и догадайтесь о его 

продолжении. Скажите всю фразу. 

2. Определите содержание текста по его заглавию. 

3. По данным опорным словам составьте текст. 

4. Переведите текст на родной язык. Прокомментируйте текст. 

5. Посмотрите предлагаемые фото. Составьте рассказ по ним. 

6. Ответьте на данные вопросы. В ответах используйте 4-5 фраз. 

7. Прочитайте русскую пословицу. Подберите подходящую по 

смыслу на родном языке. Объясните смысл пословицы. 

8. Начните диалог или продолжите диалог по имеющимся репликам 

(напишите/скажите недостающие реплики). 

9. Придумайте и расскажите концовку истории. 

10. Игровые задания на уроках русского языка. Например, «Кто 

это?» или «Что это?». Данное задание развивает у студентов навыки 

понимания синтаксической структуры фразы и текста. Преподаватель 

показывает около 10 изображений тематически связанных одушевленных и 

неодушевленных имен существительных и задает вопросы. 

Предложенные нами задания способствуют развитию вероятностного 

прогнозирования, повышают уровень коммуникативной компетенции 

студентов. Безусловно, во время работы в аудитории студенты допускают 

ряд ошибок. Ошибки студентов в устных ответах и письменных работах – 

негативный, но неотъемлемый элемент процесса обучения языку. Для 

минимизации ошибок необходимо не только исправлять их, но и предвидеть, 

заранее предупреждать их появление, поэтому прогнозирование и 

исправление ошибок является важным инструментом оптимизации 

языкового образования. 
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В соответствии с определением, данным в «Словаре методических 

терминов», ошибкой является  «отклонение от правильного употребления 

языковых единиц и форм, результат ошибочного действия учащегося» 

(Азимов и др.,1999). По типу интерференции ошибки делятся на две группы: 

 межъязыковые ошибки, которые зависят от взаимного влияния 

языков. Причиной их возникновения служит межъязыковая интерференция. 

Например, одной из самых распространенных ошибок на начальном 

этапе обучения РКИ является перенос с родного языка на русский язык 

определения рода имен существительных (мужской и женский 

род).Дополнительная сложность возникает при определении среднего рода 

существительного. 

 внутриязыковые ошибки – не зависящие от взаимного влияния 

языков, возникающие как следствие смешения явлений изучаемого языка. 

Например, перенесение правила образования прошедшего времени глагола 

при помощи окончаний, которые в русском языке не применяются 

(английский язык, французский язык); сложность в образовании 

множественного числа существительных, которые являются для студентов-

иностранцев исключениями (стол –столы, но  стул – стулья, подруга – 

подруги, но друг  друзья); построение придаточных предложений по модели 

простых повествовательных Я хочу, чтобы ты пошел в магазин студент 

часто говорит Я хочу, ты пошел в магазин. 

Языковые ошибки делятся на: 

 фонетические и орфографические; 

 лексико-семантические, т.е. некорректный выбор слова Что 

зовут? вместо Как называется? 

 грамматические ошибки, т.е. ошибки в морфологии; 

 стилистические ошибки (некорректный выбор слова из ряда 

синонимов). 

Предупредить или устранить такие ошибки можно путем 

совершенствования языковой компетенции студентов. Необходимо также 

выделить речевые ошибки в аудировании, чтении, говорении, письме. 
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Ошибки в аудировании – это непонимание содержания, отсутствие 

коммуникативного намерения. Ошибки в чтении проявляются в 

неправильном прочтении буквосочетаний, неправильном ударении. Это 

приводит к искажению понимания текста. Монологическую речь 

сопровождают языковые и речевые ошибки, запинки, отсутствие смысловой 

законченности. Ошибки в диалоге возникают при неумении адекватно 

реагировать на реплику собеседника, при неумении предоставить партнеру 

возможность реализовать свою речевую задачу. Подобные коммуникативные 

неудачи ведут к тому, что цель коммуникации не достигнута, диалог 

прерывается. 

Ошибки в письме делятся на :орфографические, пунктуационные и 

речевые. 

Предупредить появления таких ошибок можно, если формировать у 

студентов навыки речевой компетенции, обеспечить студентам обильную 

речевую практику во время аудиторных занятий. 

Отдельно выделяют социокультурные ошибки, которые являются 

следствием различий в социокультурном восприятии мира.   

Поведенческие ошибки  использование жестов, поз тела, несоблюдение 

правил выбора форм одежды. 

При выборе стратегии коррекции ошибок преподавателю следует 

определить, все ли ошибки одинаково важны и подлежат исправлению в 

данном виде работы. При выполнении грамматико-переводных работ все 

ошибки подлежат исправлению. Напротив, при коммуникативном методе 

обучения вмешательство преподавателя в речь студентов происходит лишь в 

исключительных случаях. Исправления допускаются, но они не должны 

препятствовать свободному общению. Следующим важным вопросом 

является выбор «исправляющего». Можно привлечь студентов в процесс 

исправления ошибок, т.е. предоставить возможность студенту самому 

исправить свою ошибку. Это сделает процесс коррекции более 

результативным и снизит психологическое давление на студента. 

Существует множество приемов исправления ошибок (Архарова, 2014): 
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 явное исправление, когда преподаватель указывает на ошибку: 

 произнесение преподавателем слова, фразы уже без ошибки; 

 просьба о пояснении, когда преподаватель показывает, что не 

понял высказывание. 

 использование терминологии (называется грамматическая 

категория); 

 стимулирование речемыслительной деятельности (повторение 

фразы до места, где была совершена ошибка). 

Важным моментом в обучении РКИ является исправление фонетических 

ошибок на всех этапах обучения языку, так как неправильность 

произношения может привести к непониманию высказываний. Коррекция 

фонетических ошибок относится к сложным исправлениям, поэтому ее 

можно рассматривать как упражнение. 

   Подводя итоги, можно сказать, что ошибка – это показатель не только 

пробелов в знаниях студентов, но и показатель реального прогресса в 

изучении языка, в движении вперед. Существует множество путей коррекции 

ошибок. Их выбор зависит от природы ошибки, вида работы, а также от 

избранного преподавателем метода обучения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Азимов Э.Г. ,Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов 

и понятий.М.:ИКАР,2009.448с. 

2. Азимов Э.Г. Словарь методических терминов ( теория и практика 

преподавания языков), Санкт-Петербург,Златоуст,1999. 

3. Архарова М.И. Исправление ошибок в процессе преподавания 

иностранного языка: теория и практика. Просвещение. Иностранные языки: 

Интернет – издание для учителя.,2014. 

4. Тишулин П.Б. Виды языковых ошибок и возможности их 

исправления при обучении иностранному языку. Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки., 2012. 

5. Кондрашова Н.В. Прогнозирование и исправление студенческих 

ошибок при обучении иностранным языкам., Научный диалог., 2015. 



 

84 

Удовиченко В.В. 

доктор геогр. наук, доцент, доцент кафедри географії України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) 

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ 
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На сучасному етапі розвитку продуктивних сил спостерігається 

повсякчасна зміна вимог до якості освітніх послуг, що надаються. Означені 

зміни неминуче призводять до необхідності удосконалення методичних 

прийомів викладання на різних освітніх рівнях, у тому числі, і на рівні 

доуніверситетської підготовки – підготовки слухачів підготовчого відділення 

до навчання у ЗВО України. Ці зміни зумовлені як вимогами часу (у т. ч., 

глобальними цілями сталого розвитку [3]), так і тим фактом, що змінюється 

перелік загально-професійних навичок, оволодіння якими передбачається під 

час навчання. До таких можна віднести: 1) здатність комплексно розв’язувати 

проблеми; 2) критичне мислення; 3) креативність; 4) взаємодія з людьми 

(робота у команді); 5) емоційний інтелект; 6) уміння формувати власну 

думку; 7) гнучкість розуму, та інші (за [2]). 

Отже, відповідно до означених компетенцій ми намагаємося 

вибудовувати процес навчання географії на підготовчому відділенні таким 

чином, аби слухач вчився у той спосіб, у який він вміє (хоче, може), 

відповідно до відомої у освітніх колах фрази Ігнасіо Естрада [4]. Особливо це 

актуальним і значущим щодо врахування є саме у мультикультурній 

аудиторії слухачів підготовчого відділення. При цьому застосування 

знаходять доволі результативні щодо цього запиту методичні прийоми та 

підходи. Найбільш вживаними з них є наступні: 

 метод «Усі до дошки», який допомагає синхронізувати діяльність 

слухачів під час кожного заняття й активізувати їх швидку увагу, та полягає у 

тому, аби під час опитування чи то роботи над текстами/вправами 

викликати/опитувати слухача незалежно від його бажання; таким чином, 

слухачі орієнтуються на те, що до занять необхідно постійно готуватися та 
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систематично виконувати домашні завдання, а під час занять активно 

працювати, адже викладач буде їх викликати у будь-якому разі; тим самим, 

цей метод є передбачуваним і систематичним щодо застосування, а також 

позитивним (для, навіть, не завжди активних під час роботи слухачів чи тих, 

хто відволікається від теми заняття з певних причин), оскільки головна мета 

його застосування – це допомогти слухачу опанувати матеріал, який 

розглядається; 

 методичний прийом «Пишемо від руки», який також допомагає 

синхронізувати діяльність слухачів під час заняття та полягає у тому, що 

відповіді на поставлені питання необхідно занотувати у зошиті, записавши їх 

«від руки»; у час діджиталізації як процесу повсякденного життя, так і 

процесу навчання, коли слухачі пишуть «від руки» вкрай мало, цей прийом є 

таким, що дозволяє залучати їх до процесу написання доволі активно; крім 

того, у групах завжди є слухачі, які краще справляються із виконанням 

поставлених завдань саме шляхом написання письмових відповідей; разом з 

тим, важливим є написання «від руки» також і щодо покращення процесу 

письма та запам’ятовування, сприяння активізації розумової діяльності 

шляхом підвищення рівня розумового напруження, що робить людину в 

цілому розумнішою [1]; вдалим є застосування цього методичного прийому 

разом із попередньо означеним методом «Усі до дошки»; 

 метод «Атмосферний вихор», який полягає у тому, аби під час 

процесу опитування або розгляду матеріалу теми та його закріплення 

будувати низку питань відповідно до напряму руху від більш простих та 

легких до більш складних і таких, які вимагають глибшого розуміння теми, 

що розглядається, більш вільного володіння лексичним матеріалом та 

вправного вміння будувати більш складні речення для відповідей на 

поставлені запитання; 

 методичний прийом «Спіймай помилку» добре спрацьовує у тих 

випадках, коли є потреба встановити, наскільки глибоко слухачі опанували 

матеріалом теми, що розглядається, та зрозуміли його, аби запобігти 

поширенню хибних міркувань, зокрема, в географії; цей прийом дозволяє 
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швидко активізувати увагу слухачів, адже підвищує рівень зацікавленості та 

передбачає можливість цілеспрямовано віднайти помилку, навмисно 

зроблену викладачем або помилку, наявну у тексті/вправі, що розглядаються; 

найкраще «спрацьовує» цей методичний прийом у другому навчальному 

семестрі, коли рівень мовної підготовленості слухачів до виконання таких 

вправ є відносно високим. 

Зрозуміло, що означеним переліком методичних прийомів не 

вичерпується усе те їх різноманіття, яке знаходить застосування під час 

викладання та занять з географії на підготовчому відділенні (це і «Жива 

картинка», «Мої очікування», «Я хвилююся», «Дійсно?», «Усі грають» 

тощо). Проте схарактеризовані прийоми («Усі до дошки», «Пишемо від 

руки», «Атмосферний вихор», «Спіймай помилку») є, на нашу думку, 

найбільш дієвими, продуктивними та, як результат, найбільш часто 

використовуваними. 
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ЕСЕ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО 

У сучасному світі інтенсивний цифровий потік, взаємодія з численними 

джерелами інформації здійснюють неабиякий вплив на розумову роботу 

людини. За таких умов саме швидкість дій багато в чому визначає успіх 

особистості в об’ємній міжкомунікаційній діяльності. В епоху глобалізації і 

становлення інформаційної культури, що стосуються багатьох сфер 

людського життя, проблема мислення стає все більш актуальною. У зв’язку з 

цим сучасна система освіти орієнтована на пошук нових способів 

підвищення якості навчання у ЗВО. На ринку праці основними факторами 

стають не лише професійні знання і уміння, але й особливі навички, що 

дозволяють говорити про загальний розвиток особистості. 

Конкурентоздатність майбутнього спеціаліста напряму залежить від його 

особистісних рис, завдяки яким здійснюється нестандартний підхід до 

вирішення кадрових завдань. Відповідно, для студента, що знаходиться в 

процесі професійної самореалізації, особливо значущими якостями є вміння 

працювати в колективі, моральна стійкість, креативність, цілеспрямованість, 

висока культура мови і мислення. Говорячи про культуру мислення, слід 

відзначити його важливість у загальній комунікаційній системі. 

Мислення як процесс функціонування свідомості визначає пізнавальну 

діяльність людини і її здатність розкривати уявлення, поняття, визначати 

можливості їх зміни і застосування [2, c. 18]. Людина як особистість 

порівнює свою поведінку з поведінкою інших людей, вона може ставити під 

сумнів нову інформацію і навіть особисті переконання. Так закладаються 

основи критичного мислення, що використовуються для аналізу подій з 

формулюванням обгрунтованих висновків. З його допомогою здійснюється 

пошук оригінальних відповідей на поставлене запитання та незалежних 

продуманих рішень [4, c. 36]. 
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Таким чином, критичнее мислення включає в себе процесс рефлексії, 

тобто самоаналізу, вміння розмірковувати, розрізняти поняття і оперувати 

такими, що сприяють розвитку аналітичного мислення. Критичне мислення 

значно розширює навчальні, а після і кваліфікаційні можливості, оскільки 

сукупність наявних знань, умінь і навичок поповнюється здатністю 

аналізувати, розмірковувати, вирішувати проблемні ситуації, що виникають у 

професійній діяльності. 

Особливе значення критичне мислення має для студентів, які 

поглиблено вивчають іноземну мову, адже саме цей процесс стосується 

важливих аспектів логічної діяльності суб'єкта. В ході навчання виникає 

потреба в гнучкому розумі, активній пам'яті, плануванні, самоаналізі власних 

дій. Особливі труднощі в навчальному процесі полягають в оволодінні 

іншомовним писемним мовленням. Ця навичка відіграє головну роль в роботі 

понятійного апарату з огляду на те, що його розвиток забезпечує можливості 

подальшого професійного росту. Основу підготовки студента, який вивчає 

іноземну мову, складає написання есе. 

Есе – це прозаїчний твір невеликого об'єму і вільної композиції, який 

відображає особисті враження і умовиводи з того чи іншого питання [1, c. 

56]. Есе відрізняється наявністю певної теми, відображенням кругозору, 

думки і відчуття автора. Написання есе – процесс надзвичайно ефективний, 

адже дозволяє розвивати вміння правильно формулювати думки, 

використовувати різні поняття, стуктурувати інформацію, навчитися чітко і 

грамотно висловлюватись, наводити приклади із власного життєвого досвіду, 

розвивати вміння аргументувати і робити відповідні висновки. Іншими 

словами, есе – це творче вираження особистості в письмовій формі, націлене 

на покращення аналітичних навичок. Воно має навчити студента уважно 

читати тексти, знаходити слабкі місця як в чужих, так і у власних судженнях. 

Основа есе – вміння ставити правильні питання і відповідати на них шляхом 

структурування інформації, відфільтровування сумнівних даних [3, c.420].  

Навчання написанню есе є корисним для формування критичного 

мислення особистості, так як передбачає вираження власної точки зору. 
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Критичне осмислення отриманої інформації є ефективним в межах робочої 

схеми на заняттях у ЗВО, де студенти знайомляться з художніми текстами 

іноземних авторів. Вивчення кожного твору завершується обов'язковим 

написанням есе. Перш за все, викладачем проводиться активна дискусія, 

присвячена досягненню повного осмислення прочитаної літератури. На 

цьому етапі студенти аналізують пройдений матеріал. Такий формат заняття 

також тісно пов'язаний з розвитком інформаційно-комунікативної культури 

студента. Написання есе носить суб'єктивний характер, тобто реалізація 

особистісної оцінки, особистого «я» [2, c. 16]. Особливу цінність представляє 

індивідуальна думка автора, його оригінальність. Друга особливість есе 

присвячена його предмету – єдиній вузькій темі. Студент здатен повністю 

вникнути в її суть, розібрати конкретне проблемне питання. В даному виді 

письмової роботи він повною мірою демонструє сформовані навички 

критичного мислення, самоаналізу, лінгвістичні знання. Все це передбачає 

володіння вмінням написання різних видів есе.  

Виділяють наступні види есе – філософські, художні, історичні, 

науково-публіцистичні, літературно-критичні. За формою їх поділяють на 

замітки, листи, ліричні мініатюри, рецензії. За способом викладу есе – на 

описові і розповідні, аналітичні і критичні [1, c. 58]. Характерними рисами 

есе, насамперед, переконлива інтонація, простота, легкість сприйняття 

написаного. Не менш важливо, щоб створюваний текст був емоційним, 

набував художньої яскравості, точності. 

На сьогоднішній день написання есе не обмежене чіткими правилами і 

має вільний характер. Також варто пам’ятати, що текст має бути 

гармонійним, у якому всі частини пов’язані загальною логікою, стилем і 

чіткою авторською позицією. Структура есе визначається поставленими до 

нього вимогами: думки автора із заданої проблеми виражаються у формі 

коротких тез і підкріплюються доказами. Тому за тезами слідом йдуть 

аргументи, виражені у вигляді подій, життєвих ситуацій, думки відомих 

людей і вчених, наукових підтверджень і доказів. Для більшої 

переконливості зазвичай використовуються два аргументи. Питання, 



 

90 

зазвичай, розміщуються в порядку зростання: від слабкого аргументу до 

сильного. Завдяки цьому аргументація стає переконливою і логічною. 

Отже, есе має структуру кільця в залежності від теми, тез, аргументів і 

логічного розвитку думки: вступ, теза, аргументи, висновок. Вступ 

характеризується формулюванням проблеми і зазначенням різних точок зору 

щодо проблеми. Основна частина – це логічна частина, виклад якої може йти 

від складного до простого і навпаки. На початку есе автор дотримується 

однієї точки зору і висловлює власну думку на її користь. Потім представляє 

протилежну точку зору і пояснює, чому він погоджується чи не погоджується 

з нею. В кінці відмічаються дві різні думки з приводу даної проблеми. Сам 

автор вказує ту точку зору, якої особисто дотримується [2]. 

Відмінною рисою написання есе є той факт, що вступ і висновок мають 

бути сфокусовані на проблемі. Так, у вступі проблема презентується, а у 

висновку вона аналізується і резюмується. Цілісність роботи досягається 

шляхом виділення червоних рядків і побудови логічного ланцюжка 

висловлювань. Стиль викладу есе може бути різним – художнім, емоційним, 

виразним [1, c. 78]. Вміле використання мовних оборотів, прості, чіткі і 

короткі фрази створять потрібний ефект. Сформованість навичок написання 

есе виражається у використанні лексико-граматичних конструкцій. Саме це 

розвиває критичність мислення студентів, змушуючи їх шукати нові способи 

доказу власної точки зору. 

Знання мовних кліше, вступних фраз, що надають емоційного 

забарвлення і виразності тексту, є необхідною умовою для написання есе 

іноземною мовою. Технологія розвитку критичного мислення допомагає 

сформувати ці навички, приділяючи увагу таким якостям, як гнучкість 

розуму і контроль над власним мисленням. Студенти активно долучаються в 

навчальний процес, який максимально наближений до реальності. 

Отже, написання есе є надзвичайно важливим, оскільки формує у 

студентів вміння систематизувати інформацію, зрозуміло і грамотно 

висловлювати свої думки, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, 

аргументувати власну точку зору, робити висновки згідно законів логіки. 
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Зріла особистість, що володіє розвиненим критичним мисленням, – це 

особистість, готова визнавати помилки, ставити перед собою нові завдання і 

шукати шляхи їх вирішення. Для досягнення поставлених цілей сучасній 

особистості необхідна здатність застосовувати отримані результати до 

стандартних  і нестандартних питань. А критичне мислення допомагає 

студенту – майбутньому спеціалісту – реалізувати власний особистісний і 

професійний потенціал. 
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ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ                       

ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ПРОПЕДЕВТИЧНОМУ ЕТАПІ 

До проблеми використання художнього тексту (далі – ХТ) в навчанні 

іноземної мови зверталося багато лінгводидактів: ця тема є давньою і завжди 

актуальною, оскільки незмінним є позитивний вплив творів художньої 

літератури на активізацію мовленнєво-мисленнєвої діяльності учнів, 

збагачення вокабуляру та країнознавчих знань, активізацію мнемічних 

механізмів і (що важливо з огляду на панівний у сучасній освіті особистісно 

орієнтований підхід) розвиток особистості читача. 
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У методиці навчання української мови як іноземної (далі – УМІ) 

вивчення можливостей використання ХТ здійснюється активно в різних 

напрямках: ХТ розглядають як джерело формування комунікативної, 

читацької, лінгвокраїнознавчої компетентностей (Л. Васильєва, З. Мацюк, І. 

Процик, Н. Станкевич, С. Шевченко та ін.); досліджують лінгводидактичний 

потенціал окремих жанрів: казки, пісні, легенди, поезії в прозі, притчі, есе (Л. 

Антонів, В. Бадер, О. Горда, М. Єлісова, І. Фецко, Г. Швець та ін.). У доробку 

автора цієї статті презентовано комплексну систему методичного 

опрацювання художнього тексту для роботи з іноземними студентами: добір 

і адаптація, лінгводидактичний аналіз, створення системи завдань 

лінгвокраїнознавчого, лексико-граматичного, лінгвостилістичного, 

змістового, комунікативного спрямування; також обґрунтовано 

лінгводидактичний потенціал творчості письменника в навчанні УМІ: В. 

Сухомлинського, Т. Шевченка, М. Коцюбинського [12, с. 270-394; 13, с. 283-

427]. 

Можливості використання ХТ на пропедевтичному етапі навчання часто 

викликають сумніви: творам красного письменства притаманне різноманіття 

лексико-граматичної палітри та образність – чи зможуть їх осягнути іноземні 

слухачі, що вивчають мову на початковому етапі і мають недостатній рівень 

розвитку лексико-граматичних навичок та читацької компетентності? 

Власне, пошук відповіді на це запитання і визначає мету пропонованої 

розвідки – визначити місце ХТ в навчальній текстотеці з УМІ для слухачів 

підготовчого відділення, підходи до добору й презентації такого навчального 

матеріалу. 

Очевидно, що пропонувати ХТ можна інокомунікантові лише тоді, коли 

вже сформовано певний лексичний запас, тож розпочинати роботу з ХТ 

варто не раніше другого-третього місяця навчання на підготовчому 

відділенні. Необхідно усвідомлювати, що на цьому етапі може йтися лише 

про навчальний ХТ, а не художній твір (за Л. Журавльовою та М. Зінов’євою, 

«навчальний художній текст – це методично опрацьований, відповідно до 

мовленнєвої та комунікативної компетенцій студентів, оригінал 
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літературного твору» [4, с. 17]) і про обмежену палітру жанрів: короткі 

сюжетні оповідання, казки, легенди, притчі, гуморески. 

Добір творів для читання має бути ретельним, адже саме цей фактор 

урешті-решт визначає ефективність роботи з ХТ в іноземній аудиторії. Серед 

чотирьох обґрунтованих нами критеріїв добору ХТ (урахування 

особливостей іноземної аудиторії; потенціал для розвитку комунікативно-

мовленнєвих умінь; соціокультурний потенціал; естетична цінність) 

важливими на початковому етапі навчання постають перших два: «1) з 

погляду психології сприйняття – твір повинен бути актуальним для молоді, 

порушувати важливі для студентів проблеми, мати цікавий сюжет; з позиції 

лінгводидактики – ХТ має бути доступним за лексико-граматичним 

наповненням, мати оптимальний обсяг для читання й обговорення на 

занятті»; 2) «можливість створення діалогів, монологів, полілогів, рольових 

ігор, проведення дискусії за матеріалом твору тощо» [12, с. 296-297]. Тобто 

передусім тексти мають бути цікавими для іноземних студентів. Важливість 

емоційного складника неодноразово підкреслювали психологи (Л. 

Виготський: «Досвід і дослідження показали, що емоційно забарвлений факт 

запам’ятовується міцніше, ніж байдужий» [1, с. 141]) й літературознавці (М. 

Зубрицька: «… саме емоції, які викликає той чи інший текст, є основним 

засобом підтримування уваги» [5, с. 169]). Наш досвід свідчить, що робота з 

текстом, який зацікавив, схвилював, спантеличив, обурив, розсмішив 

(перелік емоцій можна продовжувати), завжди викликає інтерес іноземних 

студентів та є ефективною. 

Наступне проблемне питання, яке виникає в цьому контексті, – як 

поєднати вимоги доступності й цікавості художнього текстового матеріалу? 

Уважаємо, цього можна досягнути двома шляхами: ретельний добір текстів 

(зокрема і з-поміж т. зв. дитячих творів) та адаптація. 

Тезу щодо добору текстів проілюструємо на прикладі художніх творів В. 

Сухомлинського, які умовно можна поділити на дві групи: твори для дітей і 

тексти, адресовані як дитячій, так і дорослій аудиторії. Для використання в 

навчанні іноземних студентів бажаними вважаємо саме твори другої групи. 
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Це, по-перше, мініатюри, об’єднані постаттю дорослого ліричного героя, що 

згадує дитячі роки («Верба над ставом», «Зелений луг, квіти, метелики», 

«Ластівка над вікном» та ін.). У розмові за цими творами можна звернутися 

до особистого досвіду студентів, попросити їх згадати своє дитинство та 

родину. По-друге, оповідання та казки притчевого характеру («Дуб за 

вікном», «Сьома дочка», «Комірчина для дідуся», «Хто найкращий майстер 

на землі», «Камінь» та ін.) та алегоричні казки-байки («Орач і Кіт», «Кріт і 

Сонце», «Тюльпан і Троянда», «Як помер Старий Голуб» та ін.), що 

спонукатимуть студентів до висловлення власного ставлення до авторського 

повчання та порушених філософських проблем. Уважаємо таку мотивацію 

більш сильною і тривалою, ніж та, що задіяна під час читання текстів, 

призначених лише для дітей: «Я зміг», «Я прочитав», «Я зрозумів» – цей 

стимул спрацьовує лише для перших кількох прочитаних творів, а далі варто 

орієнтуватися на змістовий інтерес та емоції: «Це нагадує мій особистий 

досвід», «Я з цим не можу погодитися», «Як би я вчинив у такій ситуації?» 

тощо. 

Другий запропонований спосіб гармонізації доступності й цікавості 

ХТ – адаптація, яка для інокомунікантів початкового етапу навчання може 

бути сильною (фактично переказ із збереженням ідейно-змістового ядра 

твору) – у такому випадку говоримо про модельований навчальний текст за 

художнім твором (див. приклад із казкою Е. Андієвської «Говорюща риба» 

[12, с. 320-321]).  

Залучати іноземних слухачів підготовчого відділення до читання ХТ 

можна в різний спосіб: під час колективної аудиторної роботи чи 

домашнього читання, у культурно-просвітницькій діяльності (участь у 

різноманітних поетичних конкурсах, заходи до ювілеїв українських 

письменників, театральний гурток тощо). Зрозуміло, що для традиційної 

навчальної аудиторної чи самостійної роботи мають бути розроблені 

відповідні матеріали. В арсеналі викладача УМІ є низка посібників з ХТ [2; 3; 

6; 7; 8; 9; 10; 11; 14], однак нові часи потребують нових навчальних 

матеріалів, які б ураховували особливості сприйняття й обробки інформації 
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сучасною молоддю та реалії дистанційного навчання в карантинну епоху: 

візуалізована семантизація нових лексем, аудіофайли до текстів, інтерактивні 

завдання тощо. 

Підсумовуючи, підкреслимо, що ХТ має стати обов’язковим 

компонентом навчальної текстотеки з УМІ на пропедевтичному етапі. 

Головна умова успішного читання тексту й роботи з ним – баланс критеріїв 

доступності та цікавості навчальних матеріалів. Інтерес студента до 

прочитаного, емоції, що викликає текст, бажання поділитися своїми думками 

– ефективний ресурс, що допомагає кращому запам’ятовуванню та 

подоланню страху говорити іноземною мовою.  
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Девʼятовська І.В. 

ст. викладач кафедри мовної підготовки 

Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя) 

НАВЧАННЯ НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 

СЛУХАЧІВ НА ДОВУЗІВСЬКОМУ ЕТАПІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Навчання іноземних студентів в Україні ‒ це перспективний напрямок 

міжнародної співпраці у галузі освіти. Мовна підготовка іноземних громадян 

на всіх етапах здійснюється відповідно до Державного стандарту України з 

української мови як іноземної й реалізується в робочих програмах, 

навчальних планах, а також у підручниках, посібниках з української мови як 

іноземної (УМІ), аналіз яких «засвідчує тенденцію до домінування 
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компетентнісного, культурологічного, комунікативно-діяльнісного підходів у 

викладанні мови» [4, c.100]. 

У своїх працях іноземні та вітчизняні дослідники у галузі методики 

фахової освіти розглядають різні підходи до навчання нерідної мови: 

компетентнісний підхід (В. Байденко, І. Бех, Л. Васецька, М. Вятютнєв, 

Г. Іванишин, О. Іванців, Н. Литвиненко, М. Лісовий, В. Ніколаєнко, 

О. Семеног, І. Туровська, І. Черних, Я. Юкало, О. Яцишина та ін.); 

комунікативний (О. Біляєв, І. Бім, Н.  Гальськова, Г. Гез, І. Зимня, Ю. Пассов 

та ін.); комунікативно-когнітивний (І. Алешанова, М. Баган, Л. Васецька, 

О. Гніздечко, Г. Іванишин, Н. Литвиненко, Ж. Макушева, Т. Маслова та ін.); 

діяльнісний(Л. Виготський, П. Гальперін, Д. Ельконін, О. Леонтьєв та ін. ); 

культурологічний (Л. Антонів, С. Дерба, С. Єрмоленко, І. Ключковська, 

Л. Мацько, О. Палінська, О. Селіванова та ін.). «Центром компетентнісного 

підходу в навчанні УМІ має стати формування комунікативної 

компетентності як результату навчання професійно зорієнтованого 

мовлення» [4, с. 100], ‒ зазначає М. Цуркан. 

Актуальність статті зумовлена потребами аналізу методичних основ 

навчання наукового стилю мовлення (НСМ) іноземних слухачів на 

довузівському етапі підготовки на конкретному матеріалі посібника-

практикуму, створеного в Центрі підготовки іноземних громадян (ЦПІГ) 

Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ). Вмотивовуючи 

нагальну потребу в такому дослідженні, науковець Л. Васецька зазначає: «На 

сьогодні не існує досліджень щодо опису методичних основ навчання 

наукового дискурсу іноземних слухачів довузівського етапу підготовки. У 

літературі з даної проблеми не подано і не обґрунтовано чіткої й послідовної 

системи вправ та завдань поетапного навчання наукового дискурсу іноземців 

на довузівському етапі» [2, с. 41]. 

Довузівське навчання у ЦПІГ ЗДМУ спрямоване на забезпечення якісної 

підготовки слухачів для подальшого навчання української мови в 

університеті, формування й розвиток умінь та навичок у всіх видах 
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мовленнєвої діяльності з врахуванням медико-біологічного профілю 

навчання й професійної підготовки. 

Довузівська підготовка іноземних громадян здійснюється завдяки 

професійно орієнтованому підходу до навчання та вимог раннього залучення 

їх до навчально-професійної комунікації. У зв’язку з цим у робочій програмі 

посилена навчально-професійна складова, бо навчання наукового стилю 

мовлення є одним із найбільш важливих аспектів мовної підготовки.  

Мета статті полягає у з’ясуванні завдань навчання іноземців науковому 

стилю мовлення на довузівському етапі та шляхів формування 

комунікативної компетентності у навчально-професійній сфері, яка стане 

підґрунтям для отримання належної професійної підготовки за обраним 

фахом на основному етапі. 

Цілями занять з НСМ на початковому етапі є: 

 закріплення практичних слухових і вимовних навичок як єдності 

звукового, акцентно-ритмічного й інтонаційного рівнів, подальше 

формування й удосконалення вимови звуків, слів, словосполучень, речень, 

тексту; 

 уведення й закріплення відібраного лексичного мінімуму й 

синтаксичних моделей; 

 формування й удосконалення навичок читання наукових текстів; 

 розвиток монологічного мовлення, продукування усного 

монологічного висловлювання; 

 розширення активного й пасивного словника; 

 формування активного словника, спрямованого на засвоєння 

термінів з фахових дисциплін, досягнення комунікативно-мовленнєвої 

компетентності в навчально-професійній діяльності; 

 формування уявлень про основні наукові поняття виучуваних 

предметів. 

З метою найбільш раннього формування навчально-професійної 

компетенції іноземних громадян на довузівському етапі  та їхньої підготовки 

до вступу на медичні, фармацевтичні, стоматологічні спеціальності 
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відповідно до рівнів А1-А2-В1 загального володіння українською мовою в 

ЦПІГ викладачами Л.П. Гайдук, Ю.В. Гринь, Ю.В. Чорною створений 

навчальний посібник-практикум для вступного предметного курсу.  

Практичні заняття з вступного предметного курсу з НСМ здійснюються 

за посібником «Українська мова: практикум для слухачів – іноземних 

громадян довузівського етапу» [3], який укладений за чотирма тематичними 

напрямками: розділ 1 «Перші уроки з математики», розділ 2 «Перші уроки з 

хімії», розділ 3 «Перші уроки з фізики», розділ 4 «Перші уроки з біології». 

Кожний розділ складається з п׳яти уроків, а кожен урок триває одне заняття. 

Увесь вступний предметний курс розрахований на 40 годин практичних 

занять. 

Мета цього навчального посібника – підготовка слухачів до занять з 

математики, хімії, фізики, біології та ознайомлення студентів з деякими 

особливостями НСМ і з обмеженою, визначеною тематикою кількістю 

наукової лексики, необхідної на перших заняттях. Така попередня підготовка 

значно зменшує різного роду складнощі, які виникають у слухачів при 

вивченні основного курсу зі спеціальних предметів, де з׳являється велика 

кількість незнайомих конструкцій та лексики, і дозволяє слухачам бути 

більш підготовленими до перших занять зі спеціальних предметів, які 

проводитимуть викладачі-предметники. 

Викладання вступного предметного курсу в ЦПІГ починається з 

математики на п’ятому тижні навчання в університеті. Таке раннє введення 

дисциплін з точки зору навчального календарного плану є особливо 

актуальним для студентів більш пізнього заїзду, оскільки забезпечує 

повноцінну підготовку при вивченні дисциплін природничо-наукового 

профілю. Далі щотижня на заняттях з вступного предметного курсу 

вводиться новий навчальний матеріал з хімії, фізики, біології. 

На цей момент уже сформовані навички вимови, первинні лексико-

граматичні навички та первинні навички аудіювання, говоріння, письма й 

читання на матеріалі загальнолітературної мови. Але перенесення цих 

навичок на науковий стиль та лексику математики, хімії, фізики, біології не 
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відбувається автоматично. Тому одним із важливих завдань викладання НСМ 

є формування у слухачів уміння використовувати отримані раніше фонетичні 

та граматичні навички при вивченні нового лексичного матеріалу. 

Поставлена лінгво-методична мета досягається завдяки логічній будові 

навчального посібника. Система завдань, добір текстів частково адаптованих 

та неадаптованих, укладених на базі навчальних посібників з виучуваних 

предметів, принцип подання матеріалу від простого до складного та принцип 

концентричних кіл сприяє поступовому формуванню й розширенню навичок 

комунікації в навчально-професійній сфері.  

Кожен із розділів та уроків посібника має в основному загальну 

структуру: презентація нового матеріалу, опрацювання його у завданнях, 

робота з мінітекстом, речення якого мають найпростішу структуру, яка 

поступово ускладнюється з уведенням нових понять і термінів НСМ, 

продукування власного монологічного висловлювання та письмових 

граматичних завдань. Післятекстові завдання спрямовані не тільки на 

розуміння предметної інформації, але й на закріплення лексико-граматичного 

матеріалу. 

Прищеплення професійного інтересу до термінологічної лексики є 

головним завданням викладання УМІ при навчанні мови спеціальності. На 

вступному предметному курсі фахова термінологія представлена 

однослівними простими (евглена, мембрана, органела, ядро) та складними 

(газообмін, ектоплазма, ендоплазма, багатоклітинна) термінами й 

термінологічними словосполученнями (травна вакуоля, одноклітинна 

тварина, клітинний рот, органічна речовина). Знання цих структур термінів 

на початковому етапі є важливим для слухачів. 

Початковий етап навчання НСМ орієнтований на швидке засвоєння 

великої кількості лексичного матеріалу посібника, який сприяє накопиченню 

потенційного словника термінів у визначених межах професійного знання на 

етапі вступного предметного курсу й дозволяє підготувати слухачів до 

сприйняття матеріалу за вказаними дисциплінами на основному курсі. 
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Для полегшення роботи з лексичним матеріалом у посібнику подано до 

кожного уроку українсько-англо-франко-іспанський словник. 

Для активізації професійно орієнтованої лексики у навчальному процесі 

використовують вже знайому слухачам систему вправ та завдань. Виконання 

граматичних завдань з фахової лексики дозволяє розвивати й 

удосконалювати раніше сформовані навички: 

- розрізнення частин мови за групами, наприклад: іменники (лінія, 

тіло, траєкторія, цифра), прикметники (криволінійний, мінеральний, 

рослинний, тваринний), дієслова (дорівнює, поділити, помножити, 

утворює), прислівники (повільно, прямолінійно, рівномірно, швидко). 

- використання прийменниково-відмінкової системи, наприклад: 

(навколо Сонця, по лінії, при русі, у спокої); 

- використання дієслів, властивих основним конструкціям НСМ, у 

їх видо-часових формах та іменникового (кількість атомів, органела руху, 

тіло амеби, ядро атома) й дієслівного (називається ендоплазмою, 

перетравлюється у вакуолях, потрапляє до цитоплазми, складається з 

клітин) керування. 

Полегшує сприйняття навчального матеріалу практикуму наявність 

певної кількості таблиць, схем, рисунків, формул, символів. 

Навчальні завдання цього посібника спрямовані на формування 

предметних знань на базі засвоєння нової лексики, способів творення слів, 

граматико-синтаксичних форм та конструкцій наукового стилю, які 

відповідають початковому рівню володіння НСМ.  

Під час засвоєння цього курсу закладаються основи комунікативно-

мовленнєвої компетентності. Як зазначає С. Варава, насамперед формується 

лінгвістична компетенція, «при формуванні якої важливо приділяти увагу 

вивченню мовленнєвих зразків на рівні речення та на рівні тексту» [1, с.27] та 

комунікативно-мовленнєва й предметна компетентності, що вимагає від 

іноземних слухачів володіння певним мінімумом лексико-граматичних, 

синтаксичних конструкцій і термінологічної лексики, які забезпечать їхню 

активну участь у процесі комунікації в навчально-професійній сфері на 
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основному етапі довузівської підготовки, а у подальшому й на першому курсі 

університету.  

Отже, для ефективної реалізації цих компетентностей необхідна 

наполеглива й копітка робота під керівництвом викладача та самостійна 

робота слухачів. Використання на довузівському етапі вказаного навчального 

посібника-практикуму на заняттях з іноземними слухачами дозволяє 

сформувати мовну й мовленнєву базу, необхідну для формування й 

удосконалення комунікативних потреб у навчально-професійній сфері. 

Недостатня розробленість науково-методичного забезпечення процесу 

навчання на довузівському етапі потребує подальшої наукової розробки як 

питань теоретичного, так і практичного рішення цих проблем. 
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Пасічник Т.Д. 

викладач підготовчого відділення 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) 

ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ  

НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Розробка інноваційних принципів та методів організації навчального 

процесу з використанням найсучасніших інформаційних технологій є 

пріоритетною в роботі  Підготовчого відділення КНУ імені Тараса Шевченка. 

На Підготовчому відділенні з’явилися цільові програми  скеровані на онлайн  

навчання. У створенні  умов якісного онлайн  навчання   ключовими ланками 

процесу являються «слухач-навчальна дисципліна-викладач-модератор». 

У сучасному світі не можливо уявити якісну підготовку студентів без 

використання найновіших ресурсів глобальної інформаційної мережі 

Інтернет. Як показав досвід роботи, іноземні студенти мають хорошу 

підготовку для роботи в якості користувачів, але найважливіше 

інформаційно-комунікаційна компетентність викладача, його професіоналізм 

та здібність реалізувати професійні завдання з допомогою інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Враховуючи обставини, що  склалися, онлайн навчання, як варіант 

дистанційного навчання, більш просте в організації. Гнучкість, незалежність 

від відстані і місця, економічність – ось основні позитивні аспекти онлайн 

навчання. Платформи на кшталт Skype, Zoom, Google Meet, полегшують 

комунікацію користувачів (викладач-слухач). Позитивні аспекти в онлайн 

навчанні, порівняно з традиційними можна побачити в процесі навчального 

процесу. 

По-перше: зручність використання,один з аспектів, що впливає на якість 

навчального процесу.  

По-друге: покращилися результати тестування. 

По-третє: у слухачів з’явилася можливість в будь-який час переглянути 

заняття, більш детально зануритися в тему, повторити важкі для розуміння 

моменти. 
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Четверте: функціонал платформ передбачає наявність у платформі 

необхідних можливостей використання в якості інструментів навчання  

текстові та графічних файли,  відео та аудіо. На онлайн заняттях  

використовуються елементи «гри», творчі завдання, тренінги, тестування, 

обговорення,  дискусії, відео-екскурсії, що сприяє  краще   засвоїти матеріал, 

активізує у студентів творчі процеси.  

Все це допомагає максимально розширити можливості подання 

матеріалу. Такий формат дозволяє використовувати творчі методики 

викладання. Викладачу, звичайно, необхідно слідкувати, щоб всі студенти 

були максимально активні. Як результат ‒ високий рівень засвоєння 

матеріалу. 

П’яте: онлайн навчання базується на принципах взаємодії викладача та 

студента, їхній активності, обов’язковому зворотному зв’язку. Зворотній 

зв’язок «викладач-слухач» підвищує контроль за засвоєнням матеріалу, дає 

додаткову можливість допомагати студенту досконало вивчити матеріал. В 

процесі онлайн навчання створюється відкритий, рівноцінний, 

взаємооцінюваний  простір.  

Шосте: під час онлайн занять слухачі мають більш сильніші почуття 

«спільності». 

Сьоме: і викладачі і студенти зацікавлені в найкращих результатах 

навчання.  

Крім позитивних аспектів в процесі онлайн навчання є недоліки. 

А саме – мотивація. Як виявилося, самоорганізація – не найсильніша риса 

людського характеру. Але це скоріше людські недоліки, які притаманні 

далеко не всім здобувачам освіти. Технічні складності, які на жаль, 

виникають без нашого з вами на те бажання, також    є мінусом в процесі  

онлайн занять. Відсутність соціалізації, тісного спілкування «обличчя в 

обличчя», під час якого формуються соціальні зв’язки та набуваються 

навички роботи в колективі, також негативний момент онлай навчання.  

Фактично онлайн навчання на практиці реалізує прагнення зробити 

процес навчання зрозумілим для всіх. В онлайн навчанні важливі всі 
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елементи: структура навчального процесу, якісна методика та професіоналізм 

викладача, підготовка та мотивація слухача, динаміка процесу групового 

навчання. Онлайн заняття також навчають співпрацювати в колективі, 

прислуховуватися до думок  одногрупників, почуватися впевнено,  поважати 

інших.  Впровадження онлайн навчання є невід’ємною частиною навчання за 

програмами  доуніверситетської підготовки та інтеграції іноземних слухачів 

в освітнє середовище України. 

 

Лапузіна О. М.  

канд. пед. наук, професор, завідувачка кафедри природничих наук  

Северин Н. В.  

канд. філос. наук, доцент, завідувачка кафедри гуманітарних наук 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» (Харків) 

ЦЕНТР МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ НТУ «ХПІ» 

Співпраця в галузі освіти є найважливішим та актуальним завданням для 

багатьох країн, оскільки саме навчанню і вихованню молоді належить істотна 

роль у зближенні народів та інтеграції світової спільноти. У сучасному світі 

швидко розвиваються міждержавні освітні контакти, збільшується кількість 

молодих людей, які бажають здобути освіту в Україні. 

Інтернаціоналізація освіти обумовлена низкою факторів, серед яких 

особливо важливі динамічні міграційні процеси, нові глобальні структури 

транснаціональної освіти і нові комунікаційні технології з їх необмеженими 

можливостями. 

З перших днів навчання іноземні студенти знаходяться в незвичному для 

них соціокультурному, мовному та національному середовищі, у якому їм 

потрібно адаптуватися в найкоротші строки. Тому успішне управління 

навчально-виховним процесом є невід’ємною частиною вирішення задач 

адаптації. Ефективна адаптація підвищує також якість і рівень навчання 

іноземних студентів, забезпечує високу вмотивованість оволодіння 

знаннями, вміннями і навичками. 
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Загальновідомо, що іноземні студенти відчувають труднощі, які є 

істотно відмінними від труднощів українських студентів. У першу чергу, це 

недостатнє володіння українською мовою, незвичні побутові умови, 

відсутність навичок самостійної роботи. Причиною багатьох конфліктів у 

студентському середовищі, які призводять іноді до незворотних наслідків і 

проблем міжетнічного характеру, є почуття страху і відчуження по 

відношенню до «незрозумілих і несхожих» учасників виховного та 

освітнього процесу [1, c. 57]. Іноземні громадяни, які прибувають на 

навчання в Україну, проходять складний шлях соціально-культурної і 

правової адаптації та зустрічають на цьому шляху значні труднощі. 

В останні роки до України прибуває все більша кількість іноземців з 

країн, де панівною релігією є іслам, а офіційною мовою є арабська. 

Арабський світ дуже різноманітний, за статистикою у світі нараховують 23 

арабські країни. І хоча мова в них, здебільшого, однакова, але звичаї у кожній 

країні особливі. Основні причини конфліктів, що виникають, – це, з одного 

боку, досить жорсткі норми поведінки та моралі, регламентовані та ретельно 

підтримувані в ісламському світі, а, з іншого боку, – це «надлишок свободи», 

який відразу ж отримує арабський студент, ледь опинившись в Україні [3, c. 

89]. 

На думку керівника Харківської профспілки іноземних студентів, 

центром конфліктів стають дискотеки, нічні клуби та інші заклади, де 

іноземні студенти, які не знають, чим себе зайняти, проводять дуже багато 

часу. Окрім того, деякі іноземці на території України займаються незаконною 

діяльністю. 

Особливе місце у пом’якшенні адаптаційних процесів іноземних учнів 

належить позааудиторній діяльності. Вона включає в себе різноманітні 

форми роботи: екскурсії, культпоходи, відвідування музеїв і театрів,  

спортивні змагання, конкурси тощо. Загалом, культурно-масова та спортивна 

робота створює сприятливий психологічний клімат у навчальній групі, 

формує відносини співпраці між майбутніми фахівцями. Саме «на 

початковому етапі навчання викладач і вихователь ˗ це єдине ціле» [2, c. 49]. 
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 На факультеті міжнародної освіти НТУ «ХПІ» планується створення 

Центру міжкультурної комунікації іноземних студентів, що сприятиме 

наступним важливим аспектам адаптації іноземних студентів довузівського 

етапу навчання, а саме: 

1) розкриттю творчих здібностей іноземних студентів і ознайомленню з 

самобутньою українською культурою; 

2) формуванню зрозумілого і комфортного для іноземних студентів 

соціально-психологічного середовища за рахунок оперативного 

інформування; 

3) вихованню толерантного ставлення до представників інших культур і 

релігій шляхом участі у групових багатонаціональних заходах; 

4) формуванню управлінських навичок і організації дозвілля під час 

залучення іноземних студентів до громадської діяльності університету; 

5) створенню комфортних умов у місцях компактного проживання і 

навчання іноземних студентів. 

Головна мета проекту ˗ надання всебічної допомоги іноземним 

студентам з питань адаптації до української культури та до  нового 

соціокультурного середовища задля досягнення сумісності іноземного 

студента з новим соціумом, засвоєння деяких нових норм і правил 

проживання в іншомовній країні та досягнення певного ступеня інтеграції 

іноземця в українську студентську спільноту. 

Робота Центру міжкультурної комунікації іноземних студентів буде 

керуватися наступними необхідними психолого-педагогічними умовами: 

- органічне включення виховної діяльності, конкретних заходів у процес 

професійного становлення студентів (навчальний процес, науково-

дослідницька робота); 

- максимальне використання при виборі та реалізації напрямків і форм 

роботи зі студентами можливості ведення діалогу і пошуку конструктивного 

компромісу; 

- активне використання професійно-корпоративних можливостей 

(традицій кафедри, факультету, університету, прикладів життя і діяльності 
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авторитетних вчених, педагогів, фахівців) для формування почуття 

причетності студентів до кращих традицій університету, факультету, 

кафедри; 

- створення атмосфери справжньої і постійної турботи про студентів, їх 

соціальної та педагогічної підтримки; 

- формування планів виховної діяльності і проведення заходів на основі 

вивчення інтересів студентів; 

- орієнтація змісту і форм позакласної роботи зі студентами на 

активність і діяльність самих студентів, на прояв ними самостійності в 

організації проведення заходів; 

- використання у виховній діяльності позитивного впливу найбільш 

активних, захоплених, цілеспрямованих, здатних і успішних студентів на 

своїх однокурсників; 

- формування установки на престижність і почесність участі студентів у 

позааудиторному житті університету (культурному, спортивному, науково-

технічному);  

- створення системи морального і матеріального заохочення студентів за 

результати їх участі у позааудиторному житті університету; 

- широке залучення студентів до участі у науковій, технічній, художній 

творчості та інших формах діяльності; 

- створення в університеті психологічної служби, підрозділів соціально-

педагогічної підтримки студентів, соціологічної лабораторії. 

Для вирішення поставлених завдань колектив Центру, співробітники, 

викладачі, наукові співробітники, методисти, консультанти будуть активно 

співпрацювати з іноземними студентами за такими напрямками: 

- проведення «Занять знайомств», під час яких буде надаватися 

інформація про НТУ «ХПІ»: його структуру та програми допомоги і 

підтримки іноземців, міжнародні проекти, можливості отримання подвійних 

дипломів та багато іншого; 

- проведення вечорів-зустрічей іноземних студентів з українськими 

студентами НТУ «ХПІ», під час яких іноземні студенти зможуть знайти 
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друзів серед українських студентів, а також познайомитися зі студентським 

самоврядуванням університету; 

- проведення циклу лекцій: «Феномен НТУ«ХПІ», «НТУ «ХПІ»: наукові 

відкриття та винаходи», «Відомі вчені ˗ випускники НТУ «ХПІ», «Ділова 

етика сучасного студента», «Святкова культура сучасної України», 

«Справжня Україна – яка вона?» та інші; 

- проведення циклу заходів у форматі круглих столів, таких як: «Зустрічі 

на перехресті культур», «Про що мріє молодь в моїй країні», «Культура їжі в 

моїй країні», «Національний характер», «Українська рок-музика», «Секрети 

популярності у середовищі молоді», «Вчимося танцювати українські народні 

танці», «Спортивний клуб» та інші; 

- організація і проведення національних свят; 

- організація відвідувань іноземними студентами театрів і музеїв, 

концертів і екскурсій у місті Харкові; 

- створення Музею науки з демонстрацією наукових досягнень як у 

наочному, так і в інтерактивному вигляді, а також можливістю реальної 

участі студентів у проведенні експериментів; 

- створення наукового товариства студентів-іноземців НТУ «ХПІ», 

головна мета діяльності якого ˗ сприяння, надання практичної допомоги в 

розвитку, особистісному, професійному зростанні та подальшій науковій 

діяльності кожного студента-іноземця НТУ «ХПІ»; 

- проведення фотовиставок «НТУ «ХПІ»  очима іноземних студентів», 

беручи участь в яких вони зможуть висловлювати своє ставлення до НТУ 

«ХПІ» та України у формі фотографій і відеоматеріалів; 

- створення різноманітних електронних ресурсів.  

На нашу думку, різноманітна і цікава робота Центру допоможе 

іноземним студентам швидше адаптуватися у нових умовах, підвищити не 

тільки ефективність освітнього процесу, а й сприяти росту іміджу 

університету. І, безумовно, така робота буде гарною профілактикою 

екстремізму у міжнародному студентському середовищі, а також буде 

сприяти формуванню та впровадженню соціальних норм толерантності, які 
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визначають моральну поведінку студентської молоді в суспільстві, у різних 

ситуаціях соціальної напруженості як основи громадянської злагоди у 

демократичній державі. 

Впровадження пропонованого проекту буде значною мірою сприяти 

зростанню рівня активізації навчальної діяльності іноземних студентів та 

суттєво прискорювати процес їх адаптації до нових лінгвосоціокультурних 

умов. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеалії і реалії: наук.-метод. посіб. / І. А. 

Зязюн. ˗ К. : МАУП. ˗ 2000. ˗ 312 с.  

2. Королінська С.В. Деякі проблеми адаптації іноземних студентів 

англійського відділення НФУ / С.В. Королінська // Фізичне виховання 

студентів.  – Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, ˗ 2011. ˗ № 4. ˗ С. 48-51. 

3. О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов. Культурно-історичні витоки 

ідеї підготовки національної гуманітарно-технічної еліти / О.Г. Романовський 

// Теорія і практика управління соціальними системами. ˗ Харків: НТУ "ХПІ", 

2009. ˗ № 3. ˗143 с. 

  



 

111 

Доуніверситетська підготовка:  

інновації, виклики, перспективи 

 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Київ, 26-28  травня 2021 р.) 

 

За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою: 

pdconf2019@gmail.com 

 


