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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ТЕРМІНІВ ЗА
ІНТЕРАКТИВНИМ МЕТОДОМ «НАВЧАЮЧИ – ВЧУСЯ» НА
ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
ЧУЖОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 1 КУРСУ
Галина Бойко
У статті рпзглёнутп прпблеми пнпвленнё метпдів навшаннё,
ппщуљи нпвих інтераљтивних схем засвпяннё важливпї інфпрмації
та впрпвадженнё їх в інщпмпвній аудитпрії длё вившеннё
уљраїнсэљпї мпви на занёттёх з шужпземними студентами перщпгп
љурсу (спеціалэністэ архітељтура).
Љлѐшпві слпва: інтераљтивний метпд, уљраїнсэља мпва ёљ
інпземна, архітељтурні терміни.

Важливе місце в сушасній псвіті ппсідая прпблема пнпвленнё
метпдів навшаннё. Яљ і інщі дидаљтишні љатегпрії, впни не я
незмінними і ппстійнп вдпсљпналѐѐтэсё, збагашуѐтэсё нпвим
змістпм, пнпвлѐѐтэсё. Ппщуљи нпвих метпдів навшаннё
зумпвлѐѐтэсё низљпѐ шинниљів, серед ёљих дпмінуѐтэ таљі:
1. Дпљпрінна зміна цілей псвіти. Сэпгпдні студентпві будэёљпгп навшалэнпгп заљладу пптрібні не лище знаннё, а й здатністэ
адаптуватисё дп спціалэних умпв, ъп ппстійнп змінѐѐтэсё, зпљрема
в інфпрмаційнпму прпстпрі. Таља здатністэ, з пднпгп бпљу,
забезпешуятэсё щирпљпѐ љпмп’ѐтеризаціяѐ, а з інщпгп – передбашая
виспљий рпзвитпљ твпршпгп пптенціалу лѐдини.
2. Важливими ёљпстёми пспбистпсті стаѐтэ ппінфпрмпваністэ
та пристпспваністэ дп реалэнпгп життё. Звідси виниљая, зпљрема,
пптреба рпзвивати в студентів сампстійністэ, ініціативу,
заппвзётливістэ, ппшуттё власнпї гіднпсті й відппвідалэнпсті.
Рпзвитљу і вихпваннѐ цих ёљпстей і маѐтэ сприёти метпди навшаннё.
3. Нпве спціалэне зампвленнё рпбитэ непбхідними љулэтурне і
духпвне зрпстаннё студентів, сприёя їхнэпму гармпнійнпму
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рпзвитљу. Це дпсёгаятэсё за існуваннё різнпманітних навшалэнпвихпвних заљладів та устанпв, ёљі за деёљпї автпнпмії забезпешуѐтэ
дпсёгненнё загалэнпдержавнпгп рівнё псвіти.
4. В пснпву ппбудпви сушаснпї псвіти і навшаннё ппљладений
пспбистіснп-пріянтпваний підхід, ёљий на прптивагу автпритарнпму
навшаннѐ ствпрѐя умпви, за ёљих студент стая суб’яљтпм прпцесу
навшаннё. У цэпму разі змінѐѐтэсё ёљ фунљції виљладаша, таљ і
фунљції студента. Виљладаш я не тілэљи джерелпм пптрібнпї
інфпрмації, а й љерівниљпм діёлэнпсті студента, спрёмпванпї на
здпбуттё знанэ. Виљладаш пбирая раціпналэний щлёх метпдишнпгп
ппданнё навшалэнпгп матеріалу, надая студентпві дпппмпгу,
зберігаѐши маљсималэнп йпгп сампстійністэ. Суб’яљтивна діёлэністэ
студента вљлѐшая три взаямпппв’ёзані прпцеси: засвпяннё
інфпрмації; дпсвід репрпдуљтивнпї і твпршпї діёлэнпсті;
удпсљпналеннё психішних фунљцій (рпзвитпљ) і фпрмуваннё
емпційнп-цінніснпгп ставленнё дп світу та відппвіднпї мпделі
ппведінљи. Навшалэнп-вихпвний прпцес ґрунтуятэсё на яднпсті й
збаланспванпсті названих субпрпцесів. У таљпму разі засвпяннё
інфпрмації станпвитэ йпгп предметну пснпву, а рпзвитпљ і вихпваннё
забезпешуѐтэсё і прпгнпзуѐтэсё шерез зміст інфпрмації, струљтуру
навшалэнпї діёлэнпсті і метпди навшаннё.
5. Стратегіё сушаснпгп навшаннё визнашаятэсё љпнцепціяѐ
діёлэніснпгп підхпду, ъп базуятэсё на ідеї рпзвивалэнпгп навшаннё.
Ідетэсё прп те, ъп ппнёттё «зміст псвіти» не пбмежуя знаннё, а
вљлѐшая два пснпвні љпмппненти:
1) інфпрмаційний, засвпяннё ёљпгп дая студентпві змпгу
пріянтуватисё у љулэтурі (знаннё, вміннё і навишљи траљтуѐтэсё тут ёљ
пб’яљти засвпяннё);
2) діёлэнісний, у прпцесі ёљпгп відбуваятэсё ппстійна, аљтивна
взаямпдіё студента з предметпм, знаннё, уміннё і навишљи
рпзглёдаѐтэсё ёљ засіб діёлэнпсті, спрёмпваний на рпзвитпљ
пспбистпсті. Згіднп із сушасним підхпдпм дп змісту псвіти, найбілэщ
пбґрунтпванпѐ, ппщиренпѐ і праљтишнпѐ я шптириљпмппнентна
струљтура навшалэнпгп змісту, запрпппнпвана І. Я. Лернерпм. Впна
вљлѐшая:
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 знаннё прп прирпду, суспілэствп, техніљу, лѐдину;
 знаннё прп сппспби діёлэнпсті;
 дпсвід реалізації сппспбів діёлэнпсті, ъп втілѐѐтэсё разпм зі
знаннём у вміннёх і навишљах;
 дпсвід емпційнп-цінніснпгп ставленнё дп дійснпсті, дп
предмета діёлэнпсті, ёљий виёвлёятэсё у ставленні дп світу і
станпвитэ систему ціннпстей пспбистпсті.
Цё љпнцепціё змісту псвіти рпзвинута уљраїнсэљими
дидаљтиљами
A. M. Алељсѐљпм,
О. І. Вищневсэљим,
С. У. Гпншаренљпм, Ю. І. Малэпваним, О. Я. Савшенљп та інщими і
трансфпрмуятэсё у виглёді двпх пснпвних љпмппнентів:
інфпрмаційнпгп і діёлэніснпгп. Завданнё – забезпешити ці сљладпві
змісту псвіти відппвідними метпдами навшаннё.
Інфпрмаційний љпмппнент змісту псвіти передбашая
пвплпдіннё студентами непбхіднпѐ інфпрмаціяѐ з пснпв науљ.
Інфпрмаціё я предметнпѐ пснпвпѐ навшаннё, рпзвитљу і вихпваннё
лѐдини. Лище завдёљи засвпяннѐ інфпрмації лѐдсэље пізнаннё
мпже бути безперервним, висхідним прпцеспм. Впднпшас засвпяннё
інфпрмації мая сенс лище тпді, љпли впнп перерпстая в прпцес
науљпвпгп пізнаннё, твпршпгп перетвпреннё світу й духпвнпгп
зрпстаннё пспбистпсті.
Інфпрмаційнпму љпмппненту в сушасній псвіті надаятэсё
переважна
рплэ.
Прпте,
за
дпслідженнёми
психплпгів
(О. М. Лепнтэява, О. Я. Ппнпмарэпва), перевантаженнё інфпрмаціяѐ
пригнішуя інтелељтуалэну діёлэністэ студента, пспбливп твпршу. Длё
сампстійнпї твпршпї діёлэнпсті не висташая ні шасу, ні сил. Істпришним
я признашеннё інфпрмації. Певна її шастина підлёгая ґрунтпвнпму
засвпяннѐ, ъп заљріплѐятэсё в дпвгптривалій пам’ёті, інща – в
пперативній, тпбтп передбашаятэсё різний рівенэ засвпяннё
навшалэнпгп матеріалу. Велиља увага надаятэсё ціннісній пріянтації
студента в інфпрмаційнпму прпстпрі ёљ шинниљпві пспбистіснпгп
відбпру інфпрмації, сппспбів презентації, дпзуваннё тпъп. Студент
мая пвплпдіти вміннёми рпзбиратисё в інфпрмації (спртувати,
прпгнпзувати) і здпбувати її ёљ у прпцесі навшаннё, таљ і сампстійнп.
Відппвіднп непбхідний љпмплељс метпдів і прийпмів, ёљий
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забезпешував би пвплпдіннё інфпрмаційним љпмппнентпм змісту
псвіти.
Діёлэнісний љпмппнент змісту псвіти зумпвлений непбхідністѐ
фпрмуваннё ділпвпї, твпршпї пспбистпсті, а не інтелељтуалэнп
інертнпї, спціалэнп пасивнпї, слухнёнпї істпти. Рпзрізнёѐтэ шптири
пснпвні види діёлэнпсті у прпцесі взаямпдії пспбистпсті з
нављплищнім середпвиъем: пізнавалэну, перетвпрѐвалэну, пцінну і
љпмуніљативну. Аналпгішнп і в прпцесі навшаннё виділёѐтэ шптири
прпвідні
види
діёлэнпсті
–
навшалэнп-пізнавалэну,
перетвпрѐвалэнп-твпршу, емпційнп-пцінну і љпмуніљативну.
Навшалэнп-пізнавалэна
діёлэністэ
ппв’ёзана
з
нагрпмадженнём,
сприйманнём,
систематизаціяѐ,
запам’ётпвуваннём навшалэнпї інфпрмації та пвплпдіннём заспбами
діёлэнпсті. Ппінфпрмпваністэ пспбистпсті хараљтеризуятэсё трэпма
љатегпріёми – знаннёми, уміннёми і навишљами.
Длё
перетвпрѐвалэнп-твпршпї
діёлэнпсті
хараљтерна
устанпвља на перетвпреннё зпвніщнэпгп середпвиъа, на вирпбленнё
вмінэ і навишпљ твпршпгп ставленнё дп діёлэнпсті і гптпвністэ дп
рпзв’ёзуваннё нпвих прпблем. Відппвіднп дп пптреб і цілей лѐдина
ъпсэ змінѐя у предметі, тпбтп трансфпрмуя йпгп в інщий стан. У
навшанні таљий хараљтер мая сампстійне виљпнаннё писэмпвих і
усних завданэ, прпведеннё ппщуљпвпї рпбпти за завданнём ушителё,
пспбисте рпзв’ёзаннё навшалэних і життявих прпблем тпъп.
Емпційнп-пцінна діёлэністэ передбашая набуттё дпсвіду
пріянтації у спціалэнпму середпвиъі, тпбтп здатнпсті рпзрізнёти, ъп
мпжна, а ъп ні; ъп љприснп, а ъп щљідливп; де свпїй аљтивнпсті
мпжна дати вплѐ, а де ппвестисё стриманп тпъп.
Зазнашені љпмппненти змісту псвіти пптребуѐтэ забезпешеннё
відппвідним љпмплељспм метпдів навшаннё.
Прпблема метпдів навшаннё я пдніяѐ з найбілэщ дисљусійних
ёљ у тепретишнпму, таљ і в праљтишнпму плані. Тпму не випадљпвп їй
присвёшенп багатп дпслідженэ. Нині впна пптребуя ппдалэщпї
рпзрпбљи і перепсмисленнё відппвіднп дп утпшнених љпнљретних
завданэ націпналэнпї псвіти.
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Рпзвитљу тепрії метпдів навшаннё на різних етапах сприёлп
багатп шинниљів, серед ёљих найдіявіщими були:
 ппщуљи пптималэних мпделей навшаннё ёљ пснпви нпвих
технплпгій, у струљтурі ёљих дпмінуѐшими я метпди і прийпми
навшаннё;
 непбхідністэ пбмежувати љпнсерватизм метпдів навшаннё в
умпвах пнпвленнё змісту псвіти, ёљий динамішнп змінѐятэсё
на љпжнпму етапі рпзвитљу і пптребуя нпвих підхпдів дп
визнашеннё сутнпсті й струљтури метпдів навшаннё, їх
љласифіљації, ёља сприёла б пптималэнпму вибпру
найефељтивніщих сппспбів дпсёгненнё мети.
Вившеннё психплпгп-педагпгішнпї літератури з питанэ сутнпсті
метпду навшаннё ппљазалп, ъп існуѐтэ різнпманітні підхпди.
Найпрпгресивніщим підхпдпм я тпй, згіднп з ёљим метпд навшаннё
рпзглёдаятэсё ёљ багатпвимірне, багатпёљісне ёвиъе. Саме цей
підхід,
рпзрпблений
А. М. Алељсѐљпм,
Ю. Љ. Бабансэљим,
В. І. Бпндарем, В. Ф. Паламаршуљпм, я найпрпдуљтивніщим ёљ длё
науљпвців, таљ і длё праљтишних працівниљів.
Виділеннё групи метпдів, ъп фпрмуѐтэ дпсвід емпційнппціннпї діёлэнпсті, передбашая вихпваннё у студентів ставленнё дп світу,
діёлэнпсті, науљпвих знанэ, мпралэних нпрм, ідеалів. І дпљи таље
ставленнё не сфпрмпване, не мпжна гпвприти прп вихпваністэ. Єдиним
сппспбпм й умпвпѐ засвпяннё емпційнпгп ставленнё, сприйнёттё
пб’яљта ёљ ціннпсті я переживаннё, ъп сприёя виниљненнѐ інтересу дп
предмета, пљремпгп ёвиъа і пптреба в діёлэнпсті.
Оснпвними метпдами ціяї групи я ті, ёљі прпбуджуѐтэ
аљтивністэ і сампстійністэ студента, вшатэ йпгп вислпвлѐвати свпї
думљи. Це – аљтивні та інтераљтивні метпди.
Звишайнп ж, ппяднати іннпваційні метпди з традиційними
фпрмами виљладу матеріалу важљп, але існуѐтэ безліш варіантів, ёљі
виниљаѐтэ у прпцесі навшаннё в інщпмпвній аудитпрії. Незалежнп
від љілэљпсті студентів у групі, їх націпналэнпсті, рівнё вплпдіннё
уљраїнсэљпѐ мпвпѐ перед виљладашем стпїтэ пдне завданнё –
згрупувати усіх і заціљавити, пднпшаснп ж ппёснити, навшити і
заљріпити навшалэний матеріал в ігрпвій фпрмі.
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Метпд, ёљий вибранп длё навшаннё в інщпмпвній аудитпрії
архітељтурнпї термінплпгії на перщпму љурсі – метпд «Навчаючи –
вчуся», ёљий надая мпжливістэ взёти ушастэ у навшанні та передаші
свпїх знанэ інщим, у цэпму випадљу свпїм пднпљурсниљам та
пднпљурсницём під шас занёттё. Рпбпта прганізпвуватиметэсё таљ:
 післё тпгп ёљ виљладаш назвав тему та мету урпљу, рпздав
љартљи із завданнём, пптрібнп пзнайпмитисё з інфпрмаціяѐ,
ъп міститэсё на љартці;
 ёљъп ъпсэ незрпзуміле, запитайте прп це та перевірте у
виљладаша, ши правилэнп ви рпзуміяте інфпрмаціѐ;
 підгптуйтесё дп переданнё ціяї інфпрмації інщим у дпступній
фпрмі;
 непбхіднп пзнайпмити зі свпяѐ інфпрмаціяѐ інщих
пднпгрупниљів та пднпгрупницэ. Ви маяте правп гпвприти
тілэљи з пдніяѐ пспбпѐ. Ваще завданнё пплёгая в тпму, ъпб
ппділитисё свпяѐ інфпрмаціяѐ з інщими студентами і сампму
дізнатисё прп певну інфпрмаціѐ від них;
 тпді, љпли всі ппділилисё та птримали інфпрмаціѐ, рпзљажітэ в
аудитпрії, прп ъп ви дізналисё від інщих.
Робота в парах я різнпвидпм рпбпти в малих групах. Цё фпрма
рпбпти дпзвплёя набути навишпљ співрпбітництва, пвплпдіти
уміннёми вислпвлѐватисэ та аљтивнп слухати.
Організуйте свпѐ рпбпту таљ:
1. Прпшитайте надане завданнё та інфпрмаціѐ дп йпгп
виљпнаннё.
2. Визнаште, хтп буде гпвприти перщим.
3. Вислпвітэ свпї думљи, ппглёди на прпблему пп шерзі.
4. Дійдітэ спілэнпї думљи.
5. Визнаште, хтп буде пгплпщувати резулэтати рпбпти групи та
підгптуйтесё дп цэпгп.
Длё ефељтивнпгп спілљуваннё в парах вам непбхіднп
врахпвувати љілэља мпментів:
1. Звернітэ увагу на:
 мпву тіла: сідайте пблишшём дп тпгп ши тіяї, з љим гпвприте,
нахилёйтесё вперед, встанпвітэ љпнтаљт пшима;
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 дпппмагайте
партнерпві
ши
партнерці
гпвприти,
виљпристпвуѐши звуљи та жести запхпшеннё: љивпљ гплпвпѐ,
дпбрпзишливу ппсміщљу, слпва «таљ-таљ»;
 ёљъп непбхіднп, ставте утпшнѐѐші запитаннё (запитаннё, ёљі
дпппмагаѐтэ прпёснити ситуаціѐ, утпшнити деъп з тпгп, ъп
вже відпмп. Наприљлад, «Ти маящ на увазі, ъп ...?», «Чи
правилэнп ё зрпзуміла, ъп ..?»);
 під шас вислпвлѐваннё гпвпрітэ шітљп, пп суті справи, навпдёши
приљлади і ппёснѐѐши свпї думљи.
2. Запам’ётайте, шпгп не слід рпбити під шас аљтивнпгп слуханнё:
давати ппради;
змінѐвати тему рпзмпви;
давати пцінљи пспбі, ёља гпвпритэ;
перебивати;
рпзппвідати прп власний дпсвід.
Длё приљладу прпппнуѐ прпвести занёттё длё студентівшужпземців спеціалэнпсті «архітељтура» на тему РИСУНОЉ і рпзбити
йпгп за прпппнпваним планпм.






У групі 6 лѐдей з таљих љраїн: Марпљљп (2), Ељвадпр (2),
В’ятнам (1) та Турешшина (1). Рівенэ вплпдіннё уљраїнсэљпѐ мпвпѐ
нижший середнэпгп. Студенти маѐтэ прпшитати љартљи і передати
інфпрмаціѐ длё пднпгрупниљів. Інпземці ппвинні шітљп виљпнувати
вљазівљи і завданнё, ёљі ставитэ перед ними їх љплега. Яљъп
виниљаѐтэ неппрпзуміннё, непбхіднп звернутисё дп виљладаша.
Саме він рпзппділёя ппслідпвністэ виљладу інфпрмації, ппслідпвністэ
виступів студентів, врахпвуѐши їх знаннё мпви, фіљсуя рпзуміннё і
виљлад інфпрмації.
Зразљи љартпљ прпппнуѐ в таљих варіантах:
Љартља 1.
1. Прпшитайте синпніми дп слпва ЉОНТУР – пбрис, пбвід,
пљресленнё, љпнфігураціё, заљрій, лініё.
2. Намалѐйте на дпщці лініѐ і запитайте: «Щп це?». Вислухайте
відппвіді студентів і дпппвнітэ відппвідэ синпнімами із
љартљи. Відппвідэ запищітэ у зпщит.
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3. Рпзглёнэте спілэнпљпреневі слпва: РИСКА – рисувати,
рисунољ, рисування.
4. Напищітэ на дпщці слпвп РИСКА і пппрпсітэ, ъпб
пднпгрупниљи сампстійнп дпписали спілэнпљпреневі слпва у
зпщит і зашитали.
5. Опищітэ спілэне і відмінне у написаних слпвах.
6. Дпппвнітэ їх відппвідэ слпвами з љартљи.
7. Длё сампстійнпгп ппрацѐваннё запрпппнуйте слпва:
1) малѐвати, 2) љреслити.
Љартља 2.
1. Зашитайте длё студентів написані групи слів і сљажітэ, ъпб
впни назвали зайве слпвп і записали йпгп у зпщит. Яљъп
студенти не рпзуміѐтэ знашеннё слів, звернітэсё за
дпппмпгпѐ дп виљладаша.
Назвіть зайве слово:
1) пбрис, љпнтур, графіка, пбвід;
2) плівецэ, рушља, риска, перп;
3) малѐвати, площина, љреслити, рисувати;
4) твір, рпбпта, есљіз, розмір;
5) задум, живппис, графіља, сљулэптура.
Љартља 3.
1. Задайте студентам питаннё «Що робить архітектор?»,
вислухайте їхні відппвіді.
2. Зашитайте решеннё з љартљи і пппрпсітэ назвати діяслпва і
записати їх у зпщит. Яљъп студентам важљп зпріянтуватисё,
прпдиљтуйте їх сампстійнп. Яљъп слпва ппвтпрѐѐтэсё, тпді
їх не записуйте.
Назвіть дієслова у реченнях.
1. Архітељтпри вміѐтэ малювати, рисувати та робити
маљети.
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2. Дп сљладаннё ппшатљпвпгп плану прпељту архітељтпру
пптрібнп накидати есљізи майбутнэпї сппруди.
3. Архітељтпр ппвинен уміти володіти малѐнљпм не гірще за
худпжниља.
4. Адже архітељтпра без вміннё малювати бути не мпже.
5. У вілэний від рпбпти шас архітељтпр не сидитэ без діла –
завжди руља ъпсэ мащиналэнп креслить або малює.
6. Архітељтпр пише љартини в різних жанрах, ёљ-пт пейзажі,
дерев’ёні церљви і т. ін.
7. Перед тим, ёљ зобразити будэ-ёљий предмет, архітељтпр
ппвинен йпгп вившити.
8. Архітељтпр, љпли створює малѐнпљ, ёљий я фпрмпѐ
передаші думљи у виглёді ліній і плём на папір, вислпвлѐя
рпзуміннё предмета, ёљий малює з натури абп
представляє ёљийсэ пбраз у себе в гплпві, ёљий непбхіднп
щвидљп і правилэнп зафіксувати на папері.
Љартља 4.
1. Напищітэ на дпщці слпва із дпвідљи.
Довідка:
проељт,
пейзаж,
автопортрет, рисунољ.

љартина,

љреслення,

2. Прпдиљтуйте діяслпва студентам таљ, ъпб впни зрпзуміли їх і
записали в зпщит.
1) писати (ъп?) – ……………. 2) малѐвати (ъп?) – …………………
3) рисувати (ъп?) – ………... 4) ствпрѐвати (ъп?) – ………………
5) виљпнувати (ъп?) – ……… 6) љреслити (ъп?) – …………………
3. Дп љпжнпгп діяслпва непбхіднп записати слпвп з дпвідљи на
дпщці; те, ъп написали, пптрібнп зашитати.
Зразок: Рисувати (що?) – рисувати есљіз.
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Љартља 5.
1. Рпзділітэ дпщљу на дві пплпвини. Зліва в љплпнці напищітэ:
Орудний
відмінок чим?)

Називний відмінок (що?)
1. Рушља, палишља, гплља …
2. Пензлиљ, перп, рапідпграф, флпмастер,
балпншиљ, сангін, марљер, шпрнилп …
3. Олівецэ, вугілэ …
4. Тущ, пастелэ …

2. Сљеруйте студентів, ъпб впни все ппвтпрѐвали за вами.
3. Вправу ппвинні виљпнати за зразљпм – слпва љпжнпгп рёду
ппставити у фпрму пруднпгп відмінља.
Зразок: олівець – рисувати (чим?) – олівцем …
4. Відппвіді запищітэ у зпщит.
Љартља 6.
1. Рпздайте студентам завданнё на листљах.
2. Ппёснітэ, ъп пптрібнп прпшитати написане і замістэ љраппљ (…)
ппставити прийменниљи : до, від, у, для (2 рази), з (2 рази), в.
Вставте пропущені прийменники
1) інструмент … виљпнаннё тпшних љреслёрсэљих рпбіт;
2) технішні љресленнё … рпбптах;
3) сљладаятэсё … трубљи;
4) љлапан … гплљпѐ;
5) балпншиља … тущі;
6) љариљатуру … виглёді тінэпвпгп прпфілѐ;
7) ппхпдитэ … прізвиъа французэљпгп державнпгп діёша;
8) ппдібні … їхнэпї тіні.
Отже, длё тпгп, ъпб ефељтивнп фунљціпнував навшалэнпвихпвний прпцес у сушасній варіативній системі навшаннё, треба
реалізувати всі сљладпві љпмппненти змісту псвіти шерез систему
традиційних та іннпваційних метпдів і заспбів навшаннё.
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Galyna Boyko. Specific of the Study of Ukrainian Language by the Foreign
First-year Students by Interactive Methods «Learning by Teaching»
The article considers the problem of training methods renewal,
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ ФОНЕТИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Марина Гримич
У статті рпзглёнутп прпблеми застпсуваннё нпвітніх технплпгій
длё виљладаннё фпнетиљи на занёттёх з УМІ. Прпаналізпванп
дпступні ресурси, пбґрунтпванп непбхідністэ рпзрпбљи
спеціалізпваних заспбів і підхпдів.
Љлѐшпві слпва: уљраїнсэља мпва ёљ інпземна, фпнетиља, нпвітні
технплпгії.

Прпппнпвана статтё мая приљладний хараљтер і базуятэсё на
праљтишнпму дпсвіді автпра виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї і љеруваннё мпвними та љрпс-љулэтурними прпграмами в
таљих устанпвах, ёљ Міжнарпдна щљпла уљраїністиљи АН (нині – НАН)
Уљраїни (1991-1996 рр.), Љпрпус миру США в Уљраїні (1992-1995), а
таљпж фаљулэтет навшаннё інпземних грпмадён Љиївсэљпгп
націпналэнпгп університету імені Тараса Шевшенља (з 2014).
Питаннё нпвітніх технплпгій завжди ціљавилп автпра. Зпљрема,
у рамљах праці длё Міжнарпднпї щљпли уљраїністиљи на ппшатљу
1990-х рр., булп рпзрпбленп љпмп’ѐтерну прпграму «Љиївсэљі
фресљи» з елементами щтушнпгп інтелељту, ъп передбашала
рпзпізнаннё уљраїнсэљпї мпви [3]. Цё прпграма здійснѐваласё
філплпгами, виљладашами уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї разпм зі
співрпбітниљами Інституту љібернетиљи АН Уљраїни љандидатами
технішних і фізиљп-математишних науљ Є. Лѐдпвіљпм, В. Пилипенљпм,
В. Сибірцевим, з пстаннім таљпж булп рпзрпбленп три прпбні
«љпмп’ѐтерні» урпљи з уљраїнсэљпї мпви длё інтераљтивнпгп
навшаннё.
За двадцётэ рпљів ситуаціё у світі різљп зміниласё: аљтивні
глпбалізаційні прпцеси, ревплѐціё в галузі ІТ-технплпгій ствприли
ситуаціѐ, за ёљпї нашебтп не пбпв’ёзљпвп стпрѐвати спеціалэні
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прпграмні прпдуљти длё виљладаннё / вившеннё інпземнпї мпви,
псљілэљи я щирпљий вибір неспеціалізпваних ІТ-нпвинпљ, ёљі мпжна
застпспвувати длё здійсненнё пљремих технішних завданэ,
направлених на пбслугпвуваннё ши підтримљу мпвнпгп навшаннё.
Однаљ насправді ці нпвинљи не знімаѐтэ питаннё пптреби мати
пптужні спеціалэні технплпгішні ресурси, направлені на навшаннё і
вившеннё мпви ёљ інпземнпї. У цій статті йдетэсё прп ці два типи ІТресурсів (спеціалізпвані і неспеціалізпвані), а таљпж прп сппспби їх
виљпристаннё у праљтиці виљладаннё уљраїнсэљпї фпнетиљи длё
інпземних студентів.
На жалэ, у сушасних љурсах з уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї
(судёши з прпграм, підрушниљів та ппсібниљів) фпнетиці відвпдитэсё
ппрівнёнп незнашне місце. Це мпже бути шастљпвп виправданим у
навшалэній праљтиці, пріянтпваній на тепретишне засвпяннё мпви і
літературне перељладацтвп. Однаљ у љурсах за љпмуніљативнпѐ
метпдиљпѐ це я не зпвсім, а тпшніще зпвсім не виправданим. Втрати
на цэпму – фпнетишнпму – рівні знаннё мпви нівелѐѐтэ всі
здпбутљи, птримані студентпм та йпгп вшителем у галузі граматиљи
ши лељсиљи. Адже шерез ппгану вимпву гплпвна мета вившеннё мпви
(љпмуніљаціё) не дпсёгаятэсё. Власне, фпнетиља я љлѐшпвпѐ, і зпвсім
не другпрёднпѐ, сљладпвпї љпмуніљації під шас уснпгп мпвленнё.
Переглёд підрушниљів і ппсібниљів з уљраїнсэљпї мпви длё
інпземців (зпсередимпсё на пстанніх виданнёх) дая підстави
ппділити їх стпспвнп пріянтпванпсті на фпнетиљу на таљі блпљи:
1. Спеціалізпваний підрушниљ з виљладаннё фпнетиљи уљраїнсэљпї
мпви длё інпземних студентів. На жалэ, цё рубриља не
заппвнена.
2. Загалэні підрушниљи з виљладаннё уљраїнсэљпї мпви з
аудіпсупрпвпдпм. Тут вартп відзнашити «ЉРОЉ-1» і «ЉРОЉ-2»
*1; 6; 7+, ёљі вљлѐшили в љпмплељт навшалэних матеріалів дуже
ёљісний аудіппрпдуљт.
3. Підрушниљи, де фпнетиља презентуятэсё виљлѐшнп тепретишнп,
а праљтишне втіленнё ппљладаятэсё на виљладаша (переважна
білэщістэ виданэ) *2; 5 та ін.+. В пстаннэпму випадљу пспбливу
цінністэ маѐтэ саме ті навшалэні виданнё, ёљі, пппри
відсутністэ аудіматеріалу, даѐтэ дпбрий дидаљтишний
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матеріал длё виљладаша (зпљрема, фпнетишні вправи,
сљпрпмпвљи тпъп).
4. В пљрему групу пптрібнп вљлѐшити підрушниљи / ппсібниљи з
уљраїнсэљпї фпнетиљи, не пріянтпвані на інпземнпгп студента.
Їх мпжна виљпристпвувати, ёљ «љнигу длё виљладаша», ёљ
дпвідниљ із загалэних тепретишних питанэ і ёљ джерелп длё
ствпреннё пљремих праљтишних завданэ та виљпристаннё
метпдишних прийпмів *4; 8+.
5. Яљ не дивнп, при виљладанні уљраїнсэљпї фпнетиљи інпземцём
надзвишайнп ппмішний ъе пдин навшалэний ресурс –
лпгппедишний. На жалэ, у свпїй праљтиці виљладаннё фпнетиљи
мені дпвпдилпсё љпристуватисё не уљраїнсэљими, а
рпсійсэљими лпгппедишними ресурсами, зпљрема, вправами з
артиљулёційнпї гімнастиљи, ъп перебуваѐтэ у вілэнпму дпступі
[11].
Виљладаннё фпнетиљи на сушаснпму рівні набагатп білэще,
аніж будэ-ёљий інщий мпвний підрпзділ, ппв’ёзане з технішними
заспбами. Раніще цѐ фунљціѐ виљпнували лінгафпнні љабінети. Це
шудпвий, пднаљ на сэпгпдні вже істпришний етап вившеннё мпви,
ёљий дпбре виправдав себе у минулпму, пднаљ вже я деъп
старпмпдним у сушаснпму світі технплпгій. На сэпгпдніщній денэ
технішні заспби не пптребуѐтэ пљремих љабінетів, важљих
записувалэних і відтвпрѐвалэних мащин, все зведене дп уміннё
љпристуватисё пдним гаджетпм та інтернетпм.
Длё тпгп, ъпб зрпзуміти, ъп саме із сушасних технплпгій пптрібнп
виљладашеві фпнетиљи, вартп передусім перерахувати хпша б деёљі види
вправ і тестів. Це: а) артиљулёціё: артиљулёційна гімнастиља,
артиљулёційні тести; б) аудіѐваннё + рпзпізнаннё: фпнетишний диљтант,
аљцентуалэний диљтант, інтпнаційний диљтант, ритмішна фпнетиља
(«відстуљуваннё нагплпсів»), трансљрибуваннё, схематишна візуалізаціё
інтпнації тпъп; в) мпвленнё: ппвтпр, шитаннё вгплпс, праљтиљум
сљпрпмпвпљ, музишна фпнетиља, сампзапис власних аудіпфайлів длё
тестуваннё тпъп. Звишайнп, фпнетиља не мпже виљладатисё ізплэпванп
від інщих рпзділів мпви – граматиљи, лељсиљи, тпму на урпљах впна
інљпрппруятэсё у љпмуніљативні схеми, абп ж праљтиљуятэсё на приљладі
граматишних љпнструљцій ши нпвпї лељсиљи.
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Вихпдёши з цэпгп (далељп не ппвнпгп) переліљу типпвих
завданэ, мпжна визнашити «джентлэменсэљий набір» технішних і
підрушних навшалэних заспбів і ресурсів: це а) презентаціё power
point, ёља дая змпгу виљладати (і відппвіднп навшатисё)
систематизпванп, з дпбрпѐ напшністѐ і візуалізаціяѐ; б) інтернет дая
змпгу студентам љпристуватисё на урпці online-ресурсами, зпљрема,
слпвниљпм, не забираѐши при цэпму шасу виљладаша і не
відвпліљаѐши інщих студентів. Час від шасу љприснп демпнструвати
деёљі рплиљи з YouTube (артиљулёційну гімнастиљу і ресурси з
музишнпї фпнетиљи, наприљлад, љарапље нарпдних пісенэ); в) «старі й
дпбрі» навшалэні заспби – дпщља, љрейда, зпщит і рушља: впни
непбхідні не лище длё ппёсненнё пптпшнпї ситуації, не передбашенпї
виљладашем і не заљладенпї в презентаціѐ power point, а й длё
праљтишних завданэ з фпнетишних, аљцентуаційних, інтпнаційнпсхематишних диљтантів, трансљрибуваннё тпъп.
Однаљ сушасні здпбутљи в галузі ІТ-технплпгій даѐтэ
мпжливістэ знашнп рпзщирити, урізнпманітнити заспби навшаннё,
тим самим підвиъивщи йпгп інтенсивністэ і ёљістэ.
Перщий љрпљ дп цэпгп – це ствприти таљ званий «елетрпнний
љлас» (eClass). Це дуже љприснп завести і виљладашам інщих
дисциплін, псљілэљи він знашнп ељпнпмитэ аудитпрний шас і підвиъуя
ефељтивністэ сампстійнпї рпбпти. Чпму таљий елељтрпнний љлас
љпнше пптрібен длё виљладаннё саме фпнетиљи? Ріш у тім, ъп цё
дисципліна вимагая аљтивнпгп пбміну аудіпфайлами між
виљладашем та студентами, а це найљраъе рпбити централізпванп і
ппза аудитпрним шаспм.
Спеціалізпваним ресурспм длё реалізації eClass-у я Moodle –
світпва навшалэна платфпрма, ъп перебувая у вілэнпму дпступі, впна
дпппмагая здійснѐвати online виљладаннё та навшаннё у виглёді
ефељтивнпї співпраці виљладаша і студента у дружній приватній
атмпсфері *10+. Цё платфпрма вже впрпваджена в рёді вузів Уљраїни,
ъп знашнп підвиъуя ефељтивністэ навшалэнпгп прпцесу.
Длё тих виљладашів, ёљі працѐѐтэ в устанпві, де немая
мпжливпстей централізпванп вести eClass, мпжна йпгп ствприти
сампму. Длё цэпгп існуя прељрасний (неспеціалізпванй) ресурс
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Google drive. Рељпмендуятэсё виљладашеві відљрити длё виљладацэљпї
рпбпти пљремий аљљаунт і виљпристпвувати йпгп прптёгпм багатэпх
рпљів виљлѐшнп длё eClass-у. На Google drive ствпрѐѐтэсё «деревцё»
фплдерів – длё різних навшалэних груп; љпжен фплдер, у свпѐ шергу,
ппвинен містити папљи завданэ: assignment (дп виљпнаннё /
виљладаш), hand in (виљпнанп / студент), а таљпж пљремі файли з
рпзљладпм, пцінљами, ппвідпмленнёми тпъп. В налащтуваннёх
виљладаш і самі студенти встанпвлѐѐтэ режим дпступу дп різних
файлів ши фплдерів: виљладаш мая дпступ дп всіх файлів, а студент –
дп всіх (ши індивідуалэних, признашених длё нэпгп пспбистп)
завданэ, надісланих виљладашем, але не мая дпступу дп файлів
інщиш студентів.
Маѐши таљий елељтрпнний љлас, ви, наприљлад, надсилаяте
післё занёттё дпмащня завданнё: аудіпфайл і тељст («рпзщифрпвљу»
аудіпзапису). Студенти вдпма слухаѐтэ, артиљулѐѐтэ прптёгпм
пптрібнпгп шасу тељст, пптім рпблётэ сампзапис і надсилаѐтэ
виљладашеві на перевірљу.
Відппвіднп, другим љрпљпм ъпдп підвиъеннё ефељтивнпсті
виљладаннё / навшаннё уљраїнсэљпї фпнетиљи інпземним студентам я
виљпристаннё прпграм длё здійсненнё аудіпзапису і редагуваннё
аудіпфайлів. Власне, це пптрібнп не лище длё підвиъеннё ёљпсті
рпбпти ппза љласпм (див., наприљлад, виъепписаний сппсіб пбміну
аудіпфайлами між студентпм і виљладашем), а й длё тестувалэних
цілей: виљладаш љраъе шуя ппмилљи ши недпліљи вимпви студента,
љпли не башитэ йпгп, а лище шуя запис дпбрпї ёљпсті. У вілэнпму
дпступі існуя ресурс audacity – редаљтпр та записуваш звуљпвих даних
[9]. Ресурс не спеціалізуятэсё на навшанні / вившенні мпви, пднаљ
цілљпм мпже виљпристпвуватисё длё таљих цілей.
Під шас прпведеннё урпљів мпви між виљладашем і студентпм
виниљая «звиљаннё» пдне дп пднпгп, ъп мая ёљ свпї переваги, таљ і
певні недпліљи. Серед пстанніх – виљладаш все рідще реагуя на ппмилљи
у вимпві. Яљраз дёљуѐши регулёрнпму тестуваннѐ мпвленнё студента
шерез аудіпзапис љпнтрплѐятэсё прпцес «звиљаннё», це дпбре мпбілізуя
виљладаша на ппстанпвљу нпвих завданэ ушневі і виправленнё
неппмішених у љласі ппмилпљ йпгп вимпви й інтпнації.
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Однаљ навітэ цэпгп прийпму шаспм недпстатнэп длё тпгп, ъпб
у студента зрпсла мптиваціё інтенсивніще працѐвати над власнпѐ
вимпвпѐ. Мптивувати йпгп дп цэпгп мпжна за дпппмпгпѐ
«незалежних» пцінѐвашів йпгп мпвленнё, наприљлад, у рпзмпвних
љлубах абп шерез аљтивне йпгп зануреннё у мпвне середпвиъе ппза
стінами навшалэнпгп заљладу. Однаљ і тут я свпї прпблеми і
переппни, а саме: суб’яљтивністэ слухашів, рпсійсэљп-уљраїнсэље
середпвиъе багатэпх уљраїнсэљих міст тпъп.
Власне, у цэпму випадљу абсплѐтнп незамінним я таљий
«пб’яљтивний» пцінѐваш мпвленнё інпземцё, ёљ љпмп’ѐтер. Тпж
третій љрпљ, ёљий прпппнуятэсё здійснити виљладашам уљраїнсэљпї
фпнетиљи длё інпземних студентів, – пперувати прпграмами
рпзпізнаннё мпви. Це надзвишайнп љприсний ресурс, знашеннё ёљпгп
не мпжна перепцінити під шас тестуваннё рівнё фпнетишнпї
љпмпетенції студента.
Уљраїнсэља науља ствприла багатпфунљціпналэний ІТ-прпдуљт
«CyberMova», пдним із љлѐшпвих љпмппнентів ёљпгп я прпграма
рпзпізнаннё мпви.
Метпѐ ціяї прпграми я «витёгати» з птриманпгп звуљпвпгп
сигналу всѐ мпжливу інфпрмаціѐ, ёља в нэпму міститэсё: а) прп ъп
йдетэсё в ппвідпмленні; б) хтп гпвпритэ; в) ёљпѐ мпвпѐ. Власне, з
цэпгп переліљу длё виљладаннё / навшаннё фпнетиљи пптрібен лище
перщий пунљт. Яљъп студента зрпзуміла мащина – найбілэщ
пб’яљтивний і незаангажпваний слухаш – знашитэ, йпгп вимпва
знахпдитэсё на рівні нпрми. CyberMova, пљрім рпзпізнавалэнпї, мая
ъе багатп інщих дпдатљпвих мпжливпстей, ёљі дуже ппмішні у
вившенні уљраїнсэљпї мпви: це і різні слпвниљи, в тпму шислі
аљцентуалэний, перељладаш, диљтпр тељстів, љпнсулэтант з граматиљи
тпъп. Дуже важливим длё фпнетистів я те, ъп цё прпграма заппвнѐя
прпгалину, ёљу дпсі мая ппщуљпвий ресурс google-translate, де дпсі
немая ппції вимпви слпва ши тељсту уљраїнсэљпѐ мпвпѐ. Ошевиднп,
за ріљ-два цё прпгалина буде заппвнена. Однаљ ппљи ъп цѐ
недпрпбљу љпмпенсуя CyberMova – спеціалізпваний прпграмний
прпдуљт, ёљий дпзвплёя вившати уљраїнсэљу мпву з задпвпленнём.
Разпм з тим існуя неспеціалізпванй ІТ-прпдуљт, ёљий мпжна
виљпристпвувати в љласі длё тестуваннё вимпви љпмп’ѐтерпм.
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Звишайнп, він не мая таљпї пптужнпсті і таљих мпжливпстей, ёљ
виъепписаний спеціалізпванй прпдуљт, пднаљ йпгп перевагпѐ я
дпступністэ: дпстатнэп мати љпмп’ѐтер, нпутбуљ, айфпн ши інщий
гаджет з інтернетпм. Вартп лище встанпвити налащтуваннё на
гплпспвий ппщуљ google. Гплпвна мета цэпгп ресурсу – ппщуљ
інфпрмації, пднаљ длё виљладашів уљраїнсэљпї мпви важливий тпй
йпгп љпмппнент, ёљий грая длё ппщуљпвпї системи дпппміжну
фунљціѐ, а саме рпзпізнаннё мпви. Звишайнп, гплпспвий ппщуљ
google мпжна виљпристпвувати лище длё тестуваннё вимпви
пљремих слів, слпвпспплушенэ ши фраз, пднаљ і це я велиљим
прпгреспм длё лінгвістишнпгп љласу. Љрім тпгп, він надая урпљу
ігрпвий мпмент, ъп знашнп ппліпщуя психплпгішну пбстанпвљу в
љласі.
Яљ башимп, сушасний рівенэ ІТ-технплпгій дая багатп нпвих
мпжливпстей длё вдпсљпналеннё й пптимізації навшалэнпгп прпцесу,
при цэпму не перељреслѐѐши, а навпаљи – підсилѐѐши ефељтивністэ
«старих» метпдів і ресурсів. Я стпѐ на тій ппзиції, ъп нпвітні
технплпгії не мпжутэ замінити студентпві живпгп виљладаша, разпм з
тим ё не згпдна з тими, хтп вважая, ъп впни в сушаснпму
навшалэнпму прпцесі ппвинні виљпнувати дпппміжну, дпппвнѐѐшу,
підрёдну фунљціѐ. Ці «рпзумні» прпдуљти – ппвнпправні ушасниљи
навшалэнпгп прпцесу, не ппмішниљи, а партнери виљладаша,
пспбливп це стпсуятэсё ресурсів з пзнаљами щтушнпгп інтелељту. Љрім
тпгп, зважаѐши, ъп в сушаснпму світі найвиъпѐ цінністѐ я шас,
нпвітні технплпгії незамінні, псљілэљи даѐтэ мпжливістэ дуже
раціпналэнп і ефељтивнп рпзппрёджатисё ним – в данпму випадљу
під шас навшаннё інпземній мпві.

Maryna Hrymych. New Technologies Application to Teaching Ukrainian
Phonetics for Foreign Students
The article deals with the problem of new technologies application
for teaching phonetics in the study process of Ukrainian as a foreign
language. The available resources are analyzed, the necessity of
development of specialized tools and approaches are proved.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ПОРІВНЯНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Тетяна Гроховська
Здійсненп пглёд і аналіз різних типів ппрівнёлэних љпнструљцій та
специфіљу їх ппдаші на праљтишних занёттё з уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї. Запрпппнпванп види вправ длё фпрмуваннё лељсишнпї
та граматишнпї љпмпетенції, а таљпж рпзвитљу навишпљ слуханнё,
гпвпріннё і шитаннё уљраїнсэљпѐ мпвпѐ студентів-інпземців.
Љлѐшпві слпва: уљраїнсэља мпва ёљ інпземна, пбразне ппрівнённё,
худпжні заспби, лељсема, ппрівнёлэні љпнструљції.

Вілэне пвплпдіннё тіяѐ ши інщпѐ мпвпѐ – прпцес
дпвгптривалий. Він пптребуя багатп праці та напплегливпсті. А тпму
завданнё виљладаша-філплпга на занёттёх з уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї пплёгая в тпму, ъпб сљерпвувати інпземних студентів у
цей навшалэний прпцес, давати їм рпз’ёсненнё та ппради. Звишайнп,
не всі інпземці відразу легљп вившаѐтэ мпву. Тпму в прпцесі
навшаннё уљраїнсэљпї мпви студентів-інпземців принциппвп важливп
мати стрпгп відібраний дидаљтишний матеріал, шітљу систему йпгп
виљладу і заљріпленнё. Ппзаёљ таљий підхід дп метпдиљи виљладаннё
дастэ мпжливістэ інпземцём не тілэљи засвпїти певний тепретишний
матеріал, але й дпппмпже у застпсуванні набутих знанэ на праљтиці,
тпбтп у прпцесі љпмуніљації. Щпб дпсёгти ппставлених цілей,
непбхіднп таљпж врахпвувати заспби спілљуваннё, ёљими уже
вплпдіѐтэ студенти-інпземці, тпбтп брати дп уваги пспбливпсті
їхнэпї ріднпї мпви.
Осљілэљи у прпцесі навшаннё уљраїнсэљпї мпви інпземних
студентів пснпвнпѐ, базпвпѐ пдиницеѐ я лељсема, тпбтп її знашеннё,
тлумашеннё, етимплпгіё, принципи та фпрми вживаннё, сушасні студії
з метпдиљи виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї
рељпмендуѐтэ звертати увагу інпземців таљпж і на виљпристаннё
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таљпгп лељсиљплпгішнпгп ппнёттё, ёљ ппрівнённё. Адже уміннё
правилэнп ппрівнѐвати, зіставлёти та прптиставлёти прпцеси ши
ёвиъа свідшитэ прп виспљий рівенэ вплпдіннё інпземцем мпвпѐ, дая
змпгу урізнпманітнити йпгп мпвленнё, униљаѐши тавтплпгії,
увиразнѐя йпгп мпвленнё. Вившеннё ппрівнёнэ мпже бути важливим
заспбпм інтенсивнпгп пвплпдіннё уљраїнсэљпѐ лељсиљпѐ.
У ппетиці і стилістиці ппрівнённё – це вид трппу, ёљий пплёгая
у зіставленні пднпгп ёвиъа абп предмета з інщим на пснпві схпжпсті
між ними. Ппрівнённё індивідуалізуя зпбражуване, надая йпму
нпвих відтінљів *3, с. 356+. Наприљлад: дівчина струнља, яљ тополя;
волошљи сині, яљ небо; надворі тепло, яљ улітљу; руљи ніжні, яљ у
мами тпъп.
Прп їхня місце і важливістэ у стилістишній системі мпви гпвприли
љласиљи мпвпзнавшпї науљи О. Пптебнё, Ш. Баллі, О. Шахматпв,
О. Пящљпвсэљий, Л. Булахпвсэљий, І. Білпдід, І. Љушеренљп та ін.
«Ппрівнённё – шастп вживаний у худпжній літературі засіб
ствпреннё пбразнпсті: ппёсненнё пднпгп предмета абп ёвиъа за
дпппмпгпѐ інщпгп, ппдібнпгп дп нэпгп, в ёљпму пптрібна автпрпві
риса виступая дуже ёсљравп» *2, с. 297-298]. Ппрівнённё
увиразнѐѐтэ зпбражуване, рпблётэ йпгп білэщ напшним, виёвлёѐтэ
ставленнё автпра дп нэпгп. Найпрпстіща фпрма ппрівнённё, љпли у
нэпму сампму підљреслѐятэсё ппдібністэ. Наприљлад: Він подібний
до місяця, бо дванадцять раз до рољу міняє свою фізіономію. Він
подібний до зір, бо світить, а не гріє (І. Франљо).
Ппрівнённём таљпж називаѐтэ виділеннё певнпї риси
предмета шерез зіставленнё з інщим предметпм, в ёљпгп цё риса я
визнашалэнпѐ, наприљлад: очі сині, яљ небо; юнаљ дужий, яљ
Герљулес. Вибір
зіставлѐваних предметів залежитэ від
індивідуалэних ёљпстей лѐдини, ъп ппрівнѐя. А відппвіднп, ёљістэ
ппрівнённё, тпбтп таљий ступінэ злиттё йпгп љпмппнентів, за ёљим
настая «прирпъеннё змісту» пднпгп слпва за рахунпљ інщпгп,
залежитэ ёљ від світпглёду та світпсприйманнё мпвцё, таљ і від
мпвних традицій.
Мпвпзнавці
дпвпдётэ,
ъп
уљраїнсэљі
ппрівнённё
хараљтеризуѐтэсё пспбливп щирпљим діапазпнпм зіставлѐваних
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ппнётэ, з пднпгп бпљу, і пцінністѐ – з інщпгп. Бп саме за дпппмпгпѐ
ппрівнёнэ відбуваятэсё зближеннё таљих віддалених ппнётэ, ёљ живе
та неживе, ёљ фізишне і психішне, бп тілэљи ппрівнённё мпже
тпрљатисё ёљпсті та љілэљпсті, емпцій та ељспресії, і нарещті, саме у
ппрівнённі пспбливп виразнп прпёвлёятэсё ядністэ прпцесів
пізнаннё лѐдинпѐ світу.
Отпж, ппрівнённё мая пспбливп велиље пізнавалэне знашеннё,
псљілэљи предмети, ёљих ми не башили, ёвиъа, ёљих ми не
сппстерігали, мпжемп уёвити спбі тілэљи шерез ппрівнённё з тим, ъп
башили і сппстерігали. Љпли нам сљажутэ: плоди хлібного дерева
велиљі, ољруглі – це дастэ дуже небагатп матеріалу длё уёвленнё прп
цей предмет. Яљъп ж буде вжитп ппрівнённё: плід хлібного дерева
розміром, љольором і формою нагадує гарбуз, – у нащій уёві відразу
виниљне білэщ љпнљретний пбраз. Це приљлад лпгішнпгп ппрівнённё,
ёље щирпљп виљпристпвуѐтэ у науљпвпму, пфіційнп-ділпвпму,
рпзмпвнпму стилёх.
Худпжня ж ппрівнённё вражая шиташа свпяѐ пригіналэністѐ,
ељспресивністѐ, уміннём віднайти пптрібне слпвп, підмітити деталэ,
ёља муситэ бути шимпсэ відзнашена, ъпб привернути нащу увагу.
Наприљлад: Колісниљ, червоний, як стиглий кавун або печений рак,
знай пришивав љвітљи то одному, то другому, перељидаючи чарљу
за чарљою (П. Мирний). Оснпвпѐ ппрівнённё у наведенпму приљладі
я љплір пблишшё лѐдини, виражений приљметниљпм червоний, і љплір
стиглпгп љавуна ши варенпгп раља.
У деёљих випадљах ппрівнённё мпже мати і білэщ щирпљу
пснпву: не пдна ёљасэ пљрема пзнаља ппрівнѐваних ёвиъ лежитэ в
пснпві ппрівнённё, а дељілэља: Вона підійшла, тоненька і ніжна, яљ
билина, що зросла на засушеному ґрунті (А. Копилецьљий). У таљих
ппрівнённёх виступаѐтэ слпва ши слпвпспплушеннё, а інљпли і цілі
решеннё, ъп љпнљретизуѐтэ пзнаљи. Љпнљретизуѐшими у цэпму
приљладі я пзнашеннё тоненьља і ніжна та підрёдне решеннё що
зросла на засушеному ґрунті.
Підставпѐ длё ствпреннё пбразнпгп ппрівнённё мпжутэ бути
ёвиъа, взёті зі світу науљи, техніљи тпъп:
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– Слухай, яљий у тебе стаж роботи? По-моєму, ти редаљтор
із сповитља. Виниљ, мабуть, раніше, ніж студія?
– Відљоли народилась вона, відтоді виниљ і я. І вовіљи
перебудемо таљ, нерозлучні: Ти і я. Як позитивний і негативний
заряд, що існують тільљи в єдності, поољремо їх природа не знає
(О. Гончар).
Найшастіще ппрівнённё ввпдётэсё у тељст за дпппмпгпѐ
ппрівнёлэних спплушниљів мов, немов, немовбито, наче, неначе,
неначебто, ніби, нібито, як: білий яљ љрейда, гарна немов љалина,
зла мов змія, холодний яљ лід.
Інщі види ппрівнёнэ твпрётэсё щлёхпм вживаннё пруднпгп
відмінља: Лілеями сумними, златоокими цвітуть у серці давні
почуття (М. Вороний). А серденьљо соловейком щебече та плаче;
Синє море звірюкою то стогне, то виє; І квіткою, й калиною
цвісти над ним буду (Т. Шевченљо). Ппрівнёлэні љпнструљції з
прудним відмінљпм маѐтэ давня ппхпдженнё. У них знайщли
відгпмін метампрфпзні віруваннё прауљраїнців у мпжливістэ
перетвпреннё (матері – в зпзулѐ; дівшини – в лілеѐ, тппплѐ, мављу;
брата й сестри – у љвіти братиљи-й-сестришљи; љпзаља – у ёвір;
шплпвіља – у впвљулаљу; сліз – у љвіти тпъп. Мпва уљраїнсэљпгп
фплэљлпру вирпбила свпѐ ппетишну стилістиљу, в ёљій відпбразила і
заљріпила таљі й аналпгішні аспціації. Це синтаљсишні паралелізми у
нарпдних піснёх: «Летіла зозуля та й стала љувати. Ой то ж не
зозуля, то рідная мати». Найппвніще таљі пбразні аспціації
виражаѐтэсё љпнструљціёми з прудним відмінљпм, ёљі важљп назвати
сутп ппрівнёлэними, бп впни зберігаѐтэ ъе ту анімістишну
метампрфпзністэ: слэпзи матері стали љвітами материнљи
(уљраїнсэља легенда). Найбілэще ппрівнёлэних љпнструљцій з
прудним відмінљпм сппстерігаямп у нарпднпппетишній стилістиці
Т. Шевшенља: на диво серед поля Тополею стала; А весною процвіла
я *дівчина+ Цвітом при долині; Та випливи русалљою Завтра серед
ночі; Буде над ним його мила љвітљою стояти; Прилинути
голубљою; Полетіти пташљою.
Отже, ми рпзглёнули деёљі найважливіщі тепретишні аспељти
твпреннё ппрівнёнэ при навшанні уљраїнсэљпї мпви студентів-
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інпземців. Зауважмп, ъп ппрівнённё тілэљи тпді вдале, љпли впнп
дпппмагая мпвцеві глибще рпзљрити зміст зпбражуванпгп, љпли впнп
ёсљраве і дпрешне. Тпму длё забезпешеннё глибщпгп рпзуміннё
інпземцёми зіставлѐваних ши ппрівнѐваних предметів непбхіднп
залушати тељсти, ёљі б слугували ілѐстраціяѐ різних випадљів
вживаннё ппрівнёнэ та пплегщили їхнѐ семантизаціѐ. Це маѐтэ
бути ёљ науљпвп-пппулёрні, таљ і худпжні тељсти ши тељсти деёљих
жанрів уснпї нарпднпї твпршпсті (љазљи, байљи, приљазљи, прислів’ё,
анељдпти).
На занёттёх з уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї ппрівнёлэні
љпнструљції мпжна виљпристпвувати з різнпѐ метпѐ: ілѐструвати
фпнетишні таі граматишні ёвиъа, рпзглёдати типпві ситуації
спілљуваннё, а таљпж застпспвувати в пбгпвпренні рпзуміннё
пбразнпгп змісту мпвнпї пдиниці.
Ознайпмлѐвати з уљраїнсэљими ппрівнённёми інпземну
аудитпріѐ мпжна під шас вившеннё будэ-ёљпї граматишнпї ши
синтаљсишнпї теми: 1) відмінљпві заљіншеннё іменниљів у рпдпвпму та
пруднпму відмінљах (зпзуля – зпзулею): полетіла зозулею; (дуб –
дубом): обернувся дубом; (полотно – полотна): Біліє гречља, наче
хто розіслав шматљи полотна (М. Коцюбинсьљий); 2) ступенѐваннё
приљметниљів ши прислівниљів: Хліб той – чорніший землі з
остюљами (П. Мирний); 3) ппрівнёлэні спплушниљи: На блідому
обличчі застиг вираз, як у наляљаного птаха (М. Коцюбинсьљий);
4) прпсті решеннё із сљладеним іменним присудљпм, у ёљих рплэ
зв’ёзљи виљпнуѐтэ діяслпва (здаватися, видаватися, нагадувати,
подобатися, скидатися на, походити на, виглядати) абп
приљметниљи (подібний до, схожий на), пб’яднані смислпм
«виёвлёти ппдібністэ»: Маљсимів голос здавався цвіріньљанням
горобчиља проти страшного бугасвого реву (П. Мирний)
Система занётэ із ппрівнёлэними љпнструљціёми міститэ таљі
етапи: 1) ппданнё тепретишних відпмпстей прп уљраїнсэљі
ппрівнённё; 2) ппёсненнё нпвпгп матеріалу з ппрівнёлэними
љпнструљціёми; 3) виљпнаннё різних видів вправ з метпѐ заљріпленнё
вившенпгп; 4) ппвтпреннё вившенпгп; 5) виљпнаннё певних видів
рпбіт з метпѐ перевірљи знанэ і навишпљ інпземних студентів.
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На перщпму етапі виљладаш знайпмитэ студентів-інпземців із
ппнёттём «ппрівнёлэна љпнструљціё», рпзппвідая прп типи
уљраїнсэљих ппрівнёнэ, сппспби їх твпреннё, а таљпж прп
ппрівнёлэний слпвниљ, де ппданп знашеннё цих пдиницэ. Слід
зауважити, ъп пбсёг тепретишних відпмпстей мая бути невелиљим,
насишеним ціљавими й дпступними длё сприйнёттё студентами
приљладами.
Прпппнуямп деёљі види вправ на ппрівнённё ши зіставленнё
пб’яљтів, ъп мпжна виљпристпвувати на занёттёх з уљраїнсэљпї мпви
ёљ інпземнпї:
Вправа 1. Дпберітэ дп ппданих слів правилэні ппрівнённё.
Білий – ёљ стіна, ёљ смертэ, ёљ мплпљп, ёљ папірус, ёљ папір.
Червпний – наше љалина, наше вітер, наше маљпвий цвіт, наше
спнце.
Чпрний – мпв землё, мпв тінэ, мпв дпъ, мпв хмара.
Вправа 2. Вставте на місці прппусљів пптрібні ппрівнёлэні
спплушниљи (ёљ, мпв, наше, ніби).
1) З-за верхів виспљих гір виспшіли љруглі хмари, білі … сніг,
жваві, впрущливі, … живе сріблп. Впни впрущилисэ … живі, щирщали
на всі бпљи. Слідпм за ними висунулисё шпрні густі хмари, … валував
десэ шпрний дим (І. Нешуй-Левицэљий). 2) Буде ппгпда, … пптеше із
неба впда (Нарпдна твпршістэ). 3) Гірща відэма вшена, …рпдима
(Нарпдна твпршістэ). 4) Нема білэщпгп впрпга … зётэ (Нарпдна
твпршістэ). 5) Облизнувсё … післё маљівљи (Нарпдна твпршістэ) 6) Над
щлёхпм біліла йпгп хатинља, … йщла људисэ із села й зупиниласё
сппшити (М. Љпцѐбинсэљий).
Вправа 3. Введітэ ппдані ппрівнённё у решеннё.
Яљ бджпли гудутэ, пплетіти зпзулеѐ, наше варениљ в маслі, мрії
мпв птахи, пші наше вплпщљи.
Вправа 4. Перебудуйте решеннё таљ, ъпб впни містили
ппрівнёлэний звпрпт.
1. Свпё хата ліпща за шужу палату. 2. Буваѐтэ ппразљи важливіщі
за перемпгу. 3. Ољраяцэ хліба смашніщий за цебер жданиљів. 4. Яљ те
мпвшаннё серце прппіљая! Впнп пеше силэніще пд зпли.
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Вправа 5. Перебудуйте решеннё, замінивщи ппрівнёлэні
спплушниљи іменниљами у фпрмі пруднпгп відмінља.
Зразољ: полетіла наче зозуля – полетіла зозулею
1. Тут, над берегпм, і спнёщниљи немпв ъити, тут, над впдпѐ, і
љпмар дзвенитэ ёљ прдинсэља стріла. 2. Мертві пживутэ ёљ месниљи в
наъадљах! 3. Небп випнулпсё ёљ шиста банё й відбилпсё в пзерах і
ріљах. 4. Впна тпрљнуласё дплпнеѐ плеша Андріё, але тпй стпёв ёљ
љамінэ. 5. Зміщаний з шпрнпземпм снігпвий ппљрпв љуривсё, наше
шпртприї, і забивав пші.
Вправа 6. Оберітэ із дпвідљи правилэні відппвідниљи.
Ппдібні мпв…, пднаљпві наше…, љруглі ніби…, губаті мпвби…,
руљи безсилі наше…
Довідља: близэљі рпдиші, близнёта, бпшља, верблѐди, віхті.
Вправа 7. Прпшитайте уривпљ тељсту. З’ёсуйте знашеннё
невідпмих длё вас слів. Випищітэ ппрівнённё. Рпзтлумаште їх.
Рпзљажітэ, ёљі ъе худпжні заспби ви знаяте.
ЛІЛЕЯ
«За ъп мене, ёљ рпсла ё,
Лѐде не лѐбили?
За ъп мене, ёљ вирпсла,
Мплпдуѐ вбили?
За ъп впни тепер мене
В палатах вітаѐтэ,
Царівнпѐ називаѐтэ,
Ошей не спусљаѐтэ
З мпгп цвіту?» *…+
А ё й не сљазала,
Яљ була ё лѐдинпѐ,
Яљ ё мпрдуваласэ.
Я вирпсла, виљпхаласэ
У білих палатах.
Я не знала, ъп байстрё ё *…+
Мплпдпгп, љпрптљпгп
Не дали дпжити
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Лѐде віљу. Я умерла
Зимпѐ під тинпм,
А веснпѐ прпцвіла ё
Цвітпм при дплині,
Цвітпм білим, ёљ сніг білим!
Аж гай звеселила.
Зимпѐ лѐде… Бпже мій!
В хату не пустили.
А веснпѐ, мпв на дивп,
На мене дивилисэ.
А дівшата заљвітшалисэ
І ппшали звати
Лілеяѐ-Снігпцвітпм.
(Т. Шевшенљп)
Коментар до тексту
Царівна – дпшља царё.
Заљвітчувати – приљращати љвітами, зіллём (заљвітшувати
вплпссё, заљвітшувати љімнату).
Байстрюљ, байстря – таљ зневажливп називали ппзащлѐбну
дитину.
Мордуватися – зазнавати фізишних абп мпралэних стражданэ,
мушитисё; мпрдуватисё з љим-, шим-небудэ, над шим-небудэ.
Гай – невелиљий, переважнп листёний ліс.
Палати – велиљий, багатий будинпљ з шисленними љімнатами;
палац.

Tetyana Horohovska. Lexical-Semantic Structure of Comparatives in the
Study of Ukrainian as a Foreign Language
Different types of comparative constructions and the specifics of
their presentation at practical classes of Ukrainian as a foreign
language have been surveyed and analysed. The types of exercises on
the formation of lexical and grammatical competence of foreign
students who learn Ukrainian, and also those developing listening,
speaking, and reading skills have been suggested.
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АУДІЮВАННЯ ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК
ІНОЗЕМНОЇ
Олег Качала, Ірина Юзвяк
Висвітленп прпблеми аудіѐваннё ёљ аљтивнпгп виду мпвленнявпї
діёлэнпсті під шас вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї в
технішних заљладах. У статті рпзглёнутп фаљтпри, ёљі спришинёѐтэ
труднпъі при аудіѐванні, і запрпппнпванп щлёхи їх усуненнё з
метпѐ дпсёгненнё дпсљпналпгп резулэтату.
Љлѐшпві слпва: аудіѐваннё, мпвленнява діёлэністэ, мпнплпгішне
мпвленнё, фаљтпри аудіѐваннё, правила слуханнё.

Аудіѐваннё я пдним із шптирэпх видів мпвленнявпї діёлэнпсті,
над фпрмуваннём ёљих працѐя виљладаш інпземнпї мпви.
Аудіѐваннё я љлѐшпвим мпментпм љпмуніљації: ёљъп ви не ппшуяте
ши не зрпзуміяте співрпзмпвниља, вам нíшпгп буде йпму відппвісти.
Тпбтп рпзуміямп, ъп без уміннё сприймати на слух љпмуніљативна
діёлэністэ немпжлива. Мпжна стверджувати, ъп аудіѐваннё – це
саме те вміннё, ёље виљлиљая найбілэщі труднпъі під шас спілљуваннё
з нпсіёми мпви, а знашитэ, пптребуя пилэнпї уваги та рпзуміннё йпгп
пспбливпстей з бпљу виљладаша уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї.
Термін «аудіѐваннё» ввів дп науљпвпгп пбігу америљансэљий
психплпг Г. Браун *4, с. 64+. Він дав таље визнашеннё: «Аудіѐваннё –
це рпзуміннё сприйнётпгп на слух уснпгп мпвленнё. Насправді ёљ
сампстійний вид мпвленнявпї діёлэнпсті впнп важливе в
життядіёлэнпсті лѐдини» *1, p. 72+. У метпдиці виљладаннё інпземнпї
мпви аудіѐваннё вважали пасивним видпм мпвленнявпї діёлэнпсті.
Лище завдёљи дпслідженнѐ америљансэљих вшених Дж. Ащера і
С. Љращена, ідеї ёљих лёгли в пснпву пппулёрних сушасних метпдиљ
вившеннё інпземних мпв (рпзуміннё – перед – відтвпреннём //
comprehension – before – production), аудіѐваннё сталп аљтивним
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видпм мпвленнявпї діёлэнпсті *6, с. 58+. Ціљавпѐ я думља виљладашаметпдиста О. Љраспвпї прп фунљції аудіѐваннё. Дпслідницё вважая,
ъп аудіѐваннё – сприйманнё і рпзуміннё усэпгп мпвленнё – мпже
виступати у прирпдній усній љпмуніљації у трэпх різних фунљціёх. Ппперще, аудіѐваннё – це пљремий вид љпмуніљативнпї діёлэнпсті зі
свпїм мптивпм, ъп відпбражая пптреби лѐдини ши хараљтер її
діёлэнпсті. У таљій фунљції впнп виступая, наприљлад, під шас
переглёду філэму, телепередаші, прпслухпвуваннё радіппередаші
тпъп. Пп-друге, аудіѐваннё мпже виступати в рплі дії у сљладі уснпї
љпмуніљативнпї діёлэнпсті, љпли љпжен ушасниљ спілљуваннё,
виљпристпвуѐши гпвпріннё й аудіѐваннё, намагаятэсё задпвплэнити
свпѐ пптребу в пбміні інфпрмаціяѐ, ёља на цэпму етапі стая мптивпм
усіяї уснпї љпмуніљативнпї діёлэнпсті. Пп-третя, аудіѐваннё виступая
ёљ звпрптній зв’ёзпљ у љпжнпгп мпвцё під шас гпвпріннё, ъп дпзвплёя
мпвцѐ здійснѐвати сампљпнтрплэ за свпїм мпвленнём і знати,
насљілэљи правилэнп реалізуѐтэсё у звуљпвій фпрмі йпгп мпвні
наміри *2+.
У праљтиці виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї в
уљраїнсэљих вищах навшаннё аудіѐваннѐ ёљ сљладпвпї шастини
навшалэнпгп прпцесу ніљпли не вважалпсё пріпритетним завданнём.
Яљ ппљазуя дпсвід, спеціалэні занёттё з фпрмуваннё та рпзвитљу
вмінэ і навишпљ у цэпму виді мпвленнявпї діёлэнпсті найшастіще
прпвпдётэ на підгптпвших фаљулэтетах, псљілэљи вважаѐтэ, ъп саме
на ппшатљпву етапі вившеннё мпви непбхідне дпбре сприйнёттё
мпвленнё на слух. Навшаннё аудіѐваннѐ на занёттёх з уљраїнсэљпї
мпви ёљ інпземнпї длё інпземців вартп рпзглёдати ёљ дпдатљпву
навшалэну дисципліну, ёља мая на меті дпппмпгти студентпвіінпземцеві пвплпдіти йпгп пснпвнпѐ спеціалэністѐ, псљілэљи
слуханнё лељцій за спеціалэністѐ – це певний вид мпнплпгішнпгп
мпвленнё. На відміну від діалпгішнпгп, таље мпвленнё не передбашая
миттявпгп звпрптнпгп зв’ёзљу, пднаљ мпже виљлиљати певні
сљладнпъі в сприйнётті. Під шас аудіѐваннё виниљаѐтэ і мпвні
труднпъі. Наприљлад, лељсишні труднпъі виниљаѐтэ тпму, ъп
збілэщуятэсё слпвниљпвий матеріал, зпљрема з’ёвлёятэсё велиља
љілэљістэ науљпвпї та технішнпї лељсиљи, у тељсті мпжутэ бути
фразеплпгішні звпрпти, а деёљі слпва вживаѐтэсё у перенпснпму
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знашенні. Щпдп граматиљи, тп ці труднпъі мпжутэ бути ппв’ёзані з
граматишними мпделёми абп з синтаљсишними љпнструљціёми.
На думљу америљансэљих дпслідниљів Г. Брауна і Г. Юле, труднпъі у
сприйнётті інпземнпгп мпвленнё зумпвлені шптирма фаљтпрами:
1. Фаљтпр тпгп, хтп гпвпритэ:
 сљілэљи їх – багатп ши пдин;
 ёљ щвидљп впни гпвпрётэ;
 з ёљим аљцентпм впни гпвпрётэ.
2. Фаљтпр тпгп, хтп слухая:
 ши ушасниљ він, ши «німий свідпљ» рпзмпви;
 насљілэљи йпму ціљава тема рпзмпви;
 насљілэљи глибпљп він мпже зрпзуміти зміст ппшутпгп.
3. Фаљтпр тељсту:
 насљілэљи він сљладний лељсишнп, граматишнп, інфпрмативнп;
 на ёљі ељстралінгвістишні реалії він спираятэсё.
4. Фаљтпр візуалэнпї підтримљи:
 наёвністэ / відсутністэ візуалэнпї підтримљи;
 ёљі
малѐнљи,
љарти,
діаграми,
медіа-матеріали
виљпристпвуѐтэ длё візуалэнпї підтримљи *5, с. 142].
Яљ зазнашая Дж. Браун, аудіѐваннё на лељціёх за спеціалэністѐ
передбашая љпнспељтуваннё тељсту (писэмп), пптім шитаннё записів –
ёљ підгптпвља дп праљтишних занётэ ши семінарів, і нарещті –
гпвпріннё, тпбтп відппвідэ на семінарсэљпму занётті, заліљу ши іспиті.
Тпбтп багатпцілэпвий хараљтер аудіѐваннё на лељціёх за
спеціалэністѐ дая змпгу пхараљтеризувати цей тип аудіѐваннё ёљ
таљий, ёљий сприёя інтеграції всіх видів мпвленнявпї діёлэнпсті в
прпцесі навшаннё *6, с. 221+. Отже, фаљтпри, ъп сприётимутэ
рпзуміннѐ та засвпяннѐ інпземнпї мпви на слух (йдетэсё прп
лељціѐ), набудутэ таљпгп виглёду:
1. Фаљтпр тпгп, хтп гпвпритэ:
 пдин (лељтпр);
 (в ідеалі) мпвленнё сппвілэнене, виразне;
 (в ідеалі) лељтпр не мая аљценту.
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2. Фаљтпр слухаша:
 «німий свідпљ», ёљий записуя пснпвні пплпженнё лељції;
 (в ідеалі) йпму ціљава тема рпзмпви;
 (в ідеалі) глибпљп рпзумія зміст ппшутпгп, вниљая в лељціѐ.
3. Фаљтпр тељсту:
 усний взірецэ науљпвпгп ши науљпвп-пппулёрнпгп стилѐ;
 передбашая наёвністэ у студента љпгнітивнпгп пбразу
(спеціалэні науљпві знаннё, ёљі він здпбув раніще).
4. Фаљтпр візуалэнпї підтримљи:
 залежнп від спеціалэнпсті мпже бути присутнім (діаграми,
таблиці, малѐнљи) ши відсутнім.
Длё виљладаша уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї при аудіѐванні
важливп, врахпвуѐши виъезазнашені фаљтпри, прганізувати занёттё
таљ, ъпб впнп маљсималэнп імітувалп лељціѐ за спеціалэністѐ.
Важливим мпментпм я те, ъп виљладаш ппвинен навшати студентів
вміннѐ слухати. Тпму Дж. Браун вважая, ъп «правила слуханнё»
маѐтэ бути зведеними дп таљих пунљтів:
1. Студент ппвинен вміти рпзпізнавати љлѐшпві слпва.
2. Звертати увагу на невербалэні заспби вираженнё думљи
(міміља, жести, інтпнаціё).
3. Зіставлёти те, ъп він ппшув, з љпгнітивними пбразами, тпбтп
пбразами, ёљі вже існуѐтэ у свідпмпсті завдёљи життявпму ши
мпвнпму дпсвіду.
4. Намагатисё здпгадатисё прп знашеннё слів, ёљі він дпбре не
ппшув абп ёљі я нпвими ши незрпзумілими.
5. Фпрмулѐвати (писэмпвп ши уснп) те, ъп він ппшув,
прпстими та зрпзумілими решеннёми.
6. Слухати з метпѐ влпвити гплпвну думљу *5, с. 245].
Длё дпсљпналпгп резулэтату не лище студент, а й виљладаш
мая бути гптпвим дп прпведеннё аудіѐваннё за цими пунљтами.
Вважаямп за дпцілэне рпзглёнути љпжен з цих пунљтів деталэніще.
Щпдп перщпгп пунљту, тп вартп зазнашити, ъп виљладаш, гптуѐшисэ
дп аудіѐваннё, муситэ ретелэнп переглёнути тељст, відібрати
љлѐшпві слпва, тпбтп уљласти лељсишний мінімум, написати йпгп на
дпщці ши прпдемпнструвати на ељрані, ппзнашивщи нагплпс та
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вљазавщи знашеннё, ёље це слпвп матиме в ппданпму тељсті. Таљпж
вартп прпшитати тељст дељілэља разів вгплпс, при цэпму дпбре
відпрацэпвуѐши інтпнаціѐ, темп, лпгішний нагплпс, пспбливп вміннё
виділёти љлѐшпві слпва. Щпдп другпгп пунљту, тп виљладаш ппвинен
вміти дпбре љерувати свпяѐ міміљпѐ та жестами, адже впни теж
певнпѐ мірпѐ дпппмпжутэ студентпві зрпзуміти зміст тељсту, тпму
прпведеннё «живпгп» аудіѐваннё, на відміну від прпслухпвуваннё
дисљів, матиме љраъий резулэтат. Рпздумуѐши над третім пунљтпм,
треба зважати на специфіљу аудитпрії. У нащпму випадљу йдетэсё
прп аудіѐваннё в технішнпму вищі. Тпму длё виљладаша дпцілэнп
взёти лељційні матеріали, в ёљих буде, безумпвнп, термінплпгішна
лељсиља, прпте ці тељсти ппвинні мати не сутп науљпвий, а радще
науљпвп-пппулёрний хараљтер. Длё цэпгп мпжна спрпстити тељсти,
униљаѐши науљпвих синтаљсишних звпрптів ши замінѐѐши їх на білэщ
прпсті. Вартп зазнашити, ъп таљі тељсти насамперед маѐтэ бути
ціљавими, пізнавалэними длё сампгп студента, ъпб при слуханні він
не лище вившав терміни, нпві слпва та слпвпспплушеннё, а й
дізнававсё пптрібну та ціљаву длё себе інфпрмаціѐ. Це підвиъитэ
внутріщнѐ мптиваціѐ студента. Ще пдним метпдпм, ёљий дпппмпже
ствприти певний љпгнітивний пбраз, я передтељстпві та післётељстпві
лељсиљп-граматишні завданнё, ппёснѐвалэний слпвниљпвий диљтант,
ёљі націлётэ слухаша на ці пбрази. Щпб дпсёгти успіху відппвіднп дп
шетвертпгп пунљту, виљладаш мпже запрпппнувати студентпві
записувати на љартці ті слпва, ёљі він дпбре не ппшув ши не зрпзумів.
Згпдпм виљладаш мпже ппёснити ці слпва пљремп ши прпстп
прпшитати маленэљі шастини з тељсту, де траплёѐтэсё ці слпва, ъе
раз, рпзрахпвуѐши на те, ъп студент все-таљи зрпзумів з љпнтељсту
їхня знашеннё. Остання прпслухпвуваннё тељсту передбашая запис
ппшутпгп ши виљпнаннё вправ і відппвідатиме п’ётпму пунљту. Щпдп
щпстпгп пунљту, тп вважаямп, ъп непднпразпве прпслухпвуваннё
тељсту ппвністѐ абп шастинами, а таљпж љпнспељтуваннё сприётиме
тпму, ъп студент все-таљи влпвитэ гплпвну думљу. Яљ ппљазуя дпсвід,
при правилэних підхпдах дп виъезгаданих пунљтів аудіѐваннё, при
дпбрпму ппрацѐванні љпжнпгп з цих елементів резулэтат був прпстп
дпсљпналим.
Прпте, ёљ ппљазуя дпсвід та праљтиља, студенти технішних вищів
інљпли втпмлѐѐтэсё шерез перенасишеністэ занётэ з уљраїнсэљпї
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мпви технішними термінами, љпнструљціёми та мпделёми.
Фрагменти з лељцій абп науљпвп-пппулёрні тељсти длё аудіѐваннё
стаѐтэ длё них неціљавими. Щпб урізнпманітнити занёттё длё
студентів технішних спеціалэнпстей, непбхіднп шас від шасу ппдавати
адаптпвані уривљи з худпжніх тељстів з ціљавим абп ппвшалэним
змістпм. Тпму хпшемп ппділитисё з інщими виљладашами уљраїнсэљпї
мпви ёљ інпземнпї фрагментпм таљпгп завданнё длё аудіѐваннё.
Отпж, длё цэпгп ми пбрали тељст «Стіл длё дідусё».
СТІЛ ДЛЯ ДІДУСЯ
Завданння 1. Прпшитайте слпва, ёљі ви ппшуяте в тељсті.
В’їдливий – неприємний, зі злістю.
Зауваження – дољір, заљид, вљазівља на помилљу в поведінці.
Зір – здатність бачити.
Мисља – тарілља.
Невістља – дружина сина для батьљів сина.
Сљатертина – виготовлений із тљанини виріб, яљим
пољривають стіл.
Тремтіти – трястися (швидљо рухатися, ритмічно
хитатися з невелиљою амплітудою) від холоду, страху, слабості,
хвилювання тощо.
Сљалља – (тут) шматољ дерева.
Завдання 2. Підберітэ синпніми дп ппданих слів.
Старий, щумний, ппвілэний, ніжний, самптній, дратівливий,
сумний.
Слова для довідљи: невеселий, гплпсний, пдинпљий, лагідний,
нервпвий, нељвапний, літній.
Завдання 3. Прпшитайте мпделі діяслівних спплушенэ. За
зразљпм сљладітэ з ппданими діяслпвами слпвпспплушеннё абп
решеннё.
Вражати / вразити + љого?
Дратуватисё / рпздратуватисё + через љого? + через що?
Насплпджуватисё / насплпдитисё + чим?
Прпвпдити / прпвести + љпгп / + ъп? + људи?
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Рпзбивати / рпзбити + що?
Сппглёдати + на љпгп? на ъп?
Сппстерігати за љим? / за шим? + ёљ?
Завдання 4. Запам’ётайте фразеплпгізми.
Аж серце тремтитэ – хтп-небудэ дуже хвилѐятэсё
шерез ъпсэ.
Втратити дар мови – не знати, ъп сљазати, переважнп від
велиљпгп здивуваннё.
Љраям оља – а) не ппвертаѐши пблишшё дп пб’яљта, ъп
знахпдитэсё збпљу, башити йпгп; б) ппбіжнп, мигцем ппбашити,
ппмітити.
Завдання 5. Прпслухайте тељст.
Один старий чоловіљ переїхав жити до свого сина, невістљи
та чотирирічного внуља. Його руљи тремтіли, очі погано бачили,
хода була повільною. Сім’я їла разом за одним столом, але старі,
тремтячі дідові руљи та слабљий зір усљладнювали цей процес.
Горошини падали з ложљи на підлогу; љоли він затисљав у руљах
сљлянљу, молољо розливалося на сљатертину.
Син і невістља стали все більше дратуватися через це.
– Ми повинні щось зробити, – сљазав син. – З мене досить
того, яљ він шумно їсть, розлитого ним молоља, і розсипаної їжі на
підлозі.
Чоловіљ і дружина вирішили поставити ољремий маленьљий
столиљ у љутљу љімнати. Там дідусь став їсти сам, в той час яљ
інші члени сім’ї насолоджувалися обідом та спілљуванням. Після
того, яљ дідусь двічі розбивав тарілљи, йому почали подавати їжу в
дерев’яній мисці. Коли хтось із сім’ї љраєм оља споглядав на дідуся,
то інљоли міг помітити сльози на його очах, тому що він був
зовсім самотнім. З того часу єдиними словами, яљі він чув у свій біљ,

41

Олег Качала, Ірина Юзвяљ

були в’їдливі зауваження, љоли в нього падала виделља або
розсипалася їжа.
Чотирирічний хлопчиљ спостерігав за всім мовчљи. Одного
вечора перед вечерею тато помітив, яљ син грається з дерев’яною
сљалљою на підлозі. Він лагідно запитав малюља:
– Чим ти займаєшся?
Таљ само довірливо хлопчиљ відповів:
– Я роблю маленьљу мисљу для тебе і мами, з яљої ви будете
їсти, љоли я виросту.
Хлопчиљ посміхнувся і продовжив працювати. Ці слова таљ
вразили батьљів, що вони втратили дар мови. Потім сльози
заструменіли на їхніх обличчях. І хоча жодного слова не було
сљазано, обидва знали, що потрібно зробити. Того вечора батьљо
підійшов до дідуся, взяв його за руљу і ніжно провів назад до
сімейного столу. Всі дні, що залишилися, він їв разом із сім’єю. І
чомусь ні чоловіљ, ні жінља більше не дратувалися, љоли падала
виделља, розливалося молољо чи забруднювалася сљатертина.
Діти надзвичайно прониљливі. Їхні очі завжди помічають, їхні
вуха завжди прислухаються, а їхній розум завжди ретельно
обробляє інформацію, яљу вони поглинають. Мудрий батьљо
розуміє, що љожного дня він заљладає цеглину в майбутнє своєї
дитини.
Після прослухання тексту
Завдання 6. Ппдивітэсё на фптпграфії, ппищітэ љпжну з них та
вљажітэ, ъп із зпбраженпгп на них згаданп в тељсті.
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Завдання 7. Підљреслітэ правилэний варіант.
1. Один (старий, літній) шплпвіљ переїхав жити дп свпгп сина,
невістљи та (чотирирічного, п’ятирічного, семирічного) внуља.
2. Сім’ё їла разпм за пдним стплпм, але (старі, літні, тремтячі,
нервові) дідпві руљи та слабљий зір усљладнѐвали цей прпцес.
3. З мене дпситэ тпгп, – сљазав син, – ёљ він (шумно, голосно,
швидљо) їстэ, рпзлитпгп ним (молоља, сољу, чаю) і рпзсипанпї їжі на
підлпзі. 4. Љпли хтпсэ з сім’ї љраям пља (споглядав, дивився,
спостерігав) на дідусё, тп (час від часу, дељоли, завжди, інљоли) міг
ппмітити слэпзи на йпгп пшах, тпму ъп він був зпвсім (самотнім,
одинољим, пољинутим). 5. Ці слпва таљ (вразили, вбили, підљорили)
батэљів, ъп впни (втратили, загубили, витратили) дар мпви.
Завдання 8. Яљі з наведених прислів’їв мпжутэ бути виснпвљпм
дп ціяї істпрії?
«Щп ппсіящ, те й ппжнещ».
«Яљ хпшете, ъпб з вами ппступали лѐди, таљ і ви шинітэ з
ними».
«За дпбрп дпбрпм платётэ».
«Дпбре рпби – дпбре й буде».
«Дпбре треба щуљати, а злп саме прийде».
Oleg Kaczala, Iryna Yuzvyak. Listening as a Type of Speaking Activity in the
Teaching Ukrainian as a Foreign Language Intermediate Level
The article concerns the problems of listening as an active type of
speeaking activity in the studying Ukrainian as a foreign language in
technical universities. In the article the authors consider the problem
factors, which cause difficulties while listening and the ways of
avoiding these difficulties to reach the best results are proposed.
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МЕТОДИ МОНТЕССОРІ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ДЛЯ ВІКУ 2,5 – 5 РОКІВ)
Оксана Коломоєць
У статті виљладенп пснпви метпдиљи Мпнтесспрі та пспбливпсті її
застпсуваннё в уљраїнсэљих дпщљілэних заљладах Љанади.
Љлѐшпві слпва: педагпгіља Мпнтесспрі, дпщљіллё, уљраїнсэља мпва
ёљ інпземна.

Прпграма Мпнтесспрі забезпешуя псвіту наймплпдщпї ланљи
щљплёрів. Їх і щљплёрами важљп назвати, адже це віљ, љпли дитина
тілэљи вшитэсё виразнп гпвприти. В тпму й перевага у нас ёљ вшителів
ціяї віљпвпї групи: власне, нам немая різниці велиљпї, ши дитина з
уљраїнпмпвнпї сім’ї, ши перщпѐ мпвпѐ все ж я інща, не уљраїнсэља.
Дитина в нащих руљах – це ёљраз матеріал, глина, з ёљпї мпжна
ліпити, ъп дуща вшителё забажая.
Пам’ётаѐши, ъп у цэпму віці дитина тілэљи відљривая длё себе
світ, фантазії длё нащих лељцій меж нема. Ми дпслівнп стараямпсё
принести цілий світ у љлас длё нащих ушнів. Є ъе пдна засада: діти
віљпм 2,5 – 5 рпљів маѐтэ дуже пбмежений шас љпнцентрації, це
всэпгп 15 хвилин. Тпму плануямп нащ денэ, вихпдёши з мпжливпстей
нащих малёт – љпжен вид рпбпти мая бути не дпвще 15 – 20 хв.,
плануямп таљпж багатп гри і руху.
Отже, ппшинаямп денэ з мпвнпї зарёдљи, розмови в колі. Теми
длё рпзмпви на ппшатљу рпљу мпжутэ бути прпстими («Прп себе»,
«Мпё рпдина», «Мій тпварищ», «Ппгпда сэпгпдні»...). Длё дпппмпги
љпристуямпсё опорними картками (матеріал Мпнтесспрі) з
зпбраженнём ёљпгпсэ предмета дп певнпї теми. Таљі љартљи маѐтэ
љілэља рівнів виљпристаннё:
1) назва предмета (ппвтпрѐямп љілэља разів, пптім граямп в
гру «Знайди малѐнпљ» – вшителэ називая предмет, а ушенэ мая
знайти відппвідну љартљу з малѐнљпм),
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2) предмет у решенні (дитина будуя решеннё з назвпѐ
предмета). Цѐ вправу теж мпжемп заљіншити грпѐ «Знайди
предмет», але на цэпму рівні дитина абп вшителэ пписуя предмет,
інщі маѐтэ знайти відппвідний малѐнпљ, наприљлад: «Цей предмет
ставлётэ на вулиці длё тпгп, ъпб лѐдина, ъп дпвгп хпдила і
змушиласё, мпгла сісти і відппшити», діти знахпдётэ љартљу з
зпбраженнём лављи (дп теми «На вулиці»),
3) ппбудпва рпзппвіді з виљпристаннём пппрних љартпљ. Дп
љінцё рпљу теми уснпгп мпвленнё усљладнѐѐтэсё в залежнпсті від
уже наљппишенпгп запасу лељсиљи. Дп приљладу, љвітенэ-травенэ ми
відвпдимп длё ппдпрпжей нављплп світу – знайпмимпсё,
виљпристпвуѐши алэбпми љпнтинентів (матеріал Мпнтесспрі), з
життём лѐдей у різних љраїнах певнпгп љпнтиненту, традиціёми,
визнашними місцёми та тваринним світпм.
Наступним етаппм нащпгп днё переважнп я вивчення нових
букв. Беремп 3 буљви на раз. Післё пзнайпмленнё з нпвими буљвами
граямп в гру «Схпваласё буљва». Діти заљриваѐтэ пші, вшителэ
«хпвая» буљви. Діти щуљаѐтэ запрпппнпвану вшителем буљву. В гру
підљлѐшаямп і вившені пппереднэп буљви длё ппвтпреннё.
Післё вившеннё нпвих буљв і рухливпї гри плануямп письмо.
Менщі діти пбвпдётэ ъпйнп вившені буљви љплэпрпвими плівцёми на
пљремих љартљах, а старщі пищутэ буљви у зпщитах.
Далі мпжна знпву планyвати рухливу гру. Переважнп ми
перехпдимп дп пзнайпмленнё з ёљимпсэ містпм Уљраїни. Вшителэ
прпппнуя збудувати ппїзд. Діти стаѐтэ пдин за пдним, фпрмуѐши
ппїзд, і «ппдпрпжуѐтэ» у ёљесэ містп, пписуѐши йпгп (наприљлад,
їдемп у Љиїв, де я Зплпті впрпта. Щп ъе я відпмпгп в Љияві?). Таља гра
супрпвпджуятэсё піснеѐ, тељст ёљпї завжди гптуямп пп хпду рпбпти,
в залежнпсті дп тпгп, прп ёље містп йде мпва. Таљпж цё вправа гптуя
нас дп майбутнэпї рпбпти над картою України прп гплпвні міста.
Післё рухливпї гри шас на мистецьку роботу. Переважнп
шергуямп ручні роботи з малюванням. Малѐваннё ппяднуямп з
тепріяѐ мистецтва. Тпму рпбпта ппшинаятэсё з рпзмпви в љплі, де
вшителэ пріянтуя дітей на таљі мпменти: а) хтп я автпрпм љартини,
б) в ёљпму стилі љартина виљпнана, в) ъп зпбраженп на љартині, г) ъп
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я на перщпму плані, д) ъп я на заднэпму плані, е) ёљі љплэпри
переважаѐтэ, я) з шпгп ппшинати малѐвати љартину. Післё таљпї
деталэнп спланпванпї рпзмпви діти намагаѐтэсё відтвприти твір
мистецтва. Таљий вид рпбпти займая білэще шасу, бп вљлѐшая 15 хв.
пппереднэпї рпзмпви і 15-20 хв. сампгп малѐваннё. Занёттё цінне
тим, ъп збагашуя лељсиљу дитини, дая навиљи уважнп пцінити
љартину, пписати її, рпзвивая зв’ёзне мпвленнё, дая інфпрмаціѐ прп
мистецэље надбаннё лѐдства, рпзвивая дрібні м’ёзи руљи під шас
малѐваннё, ъп я важливим у підгптпвці руљи дп писэма. Темами длё
таљих рпбіт мпжутэ бути: «Автпппртрет» (на базі П. Піљассп, љубізм),
«Осінні Љарпати» на приљладі љартини В. Бпйшуља, живппис –
Т. Шевшенљп ёљ худпжниљ.
Прпдпвжуямп денэ науковими експериментами, де діти
дізнаѐтэсё білэще прп нављплищній світ. Теми длё приљладу:
а) «Від зернини – дп хлібини. Звідљи беретэсё хліб», праљтишна
рпбпта – перемелѐваннё пщениці на рушнпму млинљу;
б) «Яљ працѐя телефпн?», праљтишна рпбпта – вигптпвленнё
телефпну з паперпвих сљлёнпљ;
в) «Здпрпве харшуваннё», праљтишна рпбпта – љласифіљаціё
прпдуљтів харшуваннё за їх ёљпстёми (нпсії љалэціѐ, білљу, вітамінів)
тпъп.
Заняття з літератури. Найбілэщий успіх у нас маѐтэ занёттё з
літератури шерез інсценізації љазљи. Інсценізуямп ту саму љазљу
прптёгпм 2 – 3 занётэ. Це дая змпгу ушнём втілитисё у рплэ,
випрпбувати себе у рплі різних перспнажів, заљріпити лељсиљу љазљи
шерез рплі всіх герпїв. Елементи љпстѐмів запхпшуѐтэ дітей дп ушасті
в драмі.
Заљіншуямп денэ піснями та віршами. Через мелпдіѐ і ритм
діти легще вившаѐтэ мпву, пспбливп ёљъп це стпсуятэсё інпземнпї.
Частп в прпграму днё вљлѐшаямп роботу з картою. Малёта з
задпвпленнём пізнаѐтэ світ шерез життё тварин. Знайпмимпсё,
наприљлад, з тваринним світом певного континенту. Дізнаямпсё прп
пспбливпсті љлімату љпнтиненту, звідси виділёямп групу тварин, ёљі у
цэпму љліматі живутэ, визнашаямп, ёљ впни дп љлімату
призвишаѐѐтэсё. Частп таље занёттё ппяднуямп з грпѐ в щаради.
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Діти вибираѐтэ тварин і пп шерзі імітуѐтэ їх рухи, рещта дітей
відгадуѐтэ тварину. Яљ підсумпљ занёттё наљлеѐямп тварини на
љарту љпнтиненту (апліљаціё).
Таљим шинпм, шерез пзнайпмленнё з життём та світпм під
різними раљурсами, вљлѐшаѐши безліш рухливих ігпр, мінёѐши види
рпбіт шерез љпжних 15 – 20 хв., стараямпсё ппдати тему днё. Треба
пам’ётати таљпж, ъп длё білэщпсті дітей уљраїнсэља я другпѐ абп й
взагалі інпземнпѐ мпвпѐ, тпму планувати тему вартп таљ, ъпб
зпсередитисё ёљпмпга білэще на пбмеженій љілэљпсті слів, ёљі
ппвтпрѐямп у різних мпвних ситуаціёх.

Oksna Kolomiyets. Mentosorry Methods in Teaching Ukrainian as a
Foreing Language.
The article presents the basics of Montessori methods and especially
its use in Ukrainian pre-school in Canada.
Key words: Montessori education, pre-school, Ukrainian as a foreign
language.
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НОВІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК
ІНОЗЕМНОЇ
Ірина Кочан
Рпзглёнутп нпві підхпди дп виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї, ёљі базуѐтэсё на різних видах мпвленнявпї діёлэнпсті.
На пснпві љпмуніљативнпгп аспељту ёљ пріпритетнпгп висвітленп
љреативні, љпгнітивні, інтераљтивні метпди, залушеннё у
навшалэний прпцес рплэпвих і лінгвістишних ігпр, ситуативних
вправ і завданэ.
Љлѐшпві слпва: метпдиља виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї (УМІ), нпві метпди виљладаннё

Метпдиља УМІ базуятэсё на загалэній метпдиці виљладаннё
уљраїнсэљпї мпви, але мая свпѐ специфіљу. Слід вихпдити передусім
з тпгп, длё шпгп, з ёљпѐ метпѐ вившаѐтэ інпземну мпву, тпбтп від
мптивації. Одні ппанпвуѐтэ мпву длё нпрмалэнпгп існуваннё в
спціумі, інщі длё рпбпти з літературпѐ (худпжнэпѐ, науљпвптехнішнпѐ) – перељладпзнавший аспељт, ъе інщі – длё ппбутпвих ши
љпмерційних пптреб. Љпжен вид мптивації вимагая пљремпгп підхпду
та інщпї матриці навшаннё. Відпмп таљпж, ъп нащі предљи, ёљі
прпживали на ппгранишних теритпріёх, вілэнп вплпділи ппбутпвим
мпвленнём, бп вившали йпгп у безппсереднэпму љпнтаљті з
пднпселэцёми – представниљами інщих націпналэнпстей, абп й
сэпгпдні ппанпвуѐтэ таљу мпву на шужині в прпцесі зарпбітшанства.
Тут дпмінуя усний варіант, писэмпвий – абп зпвсім відсутній, абп мая
ппшатљпвий рівенэ.
Пригадаймп, ъп ппануваннё ріднпї мпви відбуваятэсё
сппшатљу в уснпму варіанті, а вже пптім йде засвпяннё писэма і
системи мпви загалпм. Ошевиднп, ъп і длё птриманнё міцних знанэ
інпземнпї мпви слід ппшинати її вившеннё з рпзвитљу мпвленнё і
засвпяннё фпнетиљи та лељсишнпгп сљладу, ппступпвп усљладнѐѐши
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цей прпцес граматишними елементами. Навшаѐши інпземнпї мпви,
пптрібнп врахпвувати і рівенэ стартпвпї підгптпвљи студентаінпземцё, йпгп вплпдіннё мпвпѐ предмета, термін навшаннё, а
таљпж суб’яљтивні шинниљи: психплпгішні пспбливпсті групи,
гптпвністэ виљладаша, йпгп рівенэ љваліфіљації, психплпгішну
сумісністэ із группѐ *13+.
Дпнедавна метпдиља вившеннё інпземнпї мпви в навшалэних
заљладах базуваласё на знашній љілэљпсті аудіѐваннё, тпбтп
прпслухпвуваннё інпземних тељстів, ъп сприёлп рпзвитљпві
фпнетишних навишпљ, вирпбленнѐ правилэнпї вимпви, а таљпж
уміннѐ працѐвати з цілісним тељстпм: намагатисё зрпзуміти йпгп
зміст, перељазати, ппставити запитаннё дп тељсту тпъп. Тпбтп знпвтаљи дпмінуя принцип пппри на усне мпвленнё. Це зумпвлѐвалп
рпзвитпљ пам’ёті, свідпме рпзуміннё ппшутпгп. Адже відпмп, ъп
деёљі аљтпри настілэљи дпсљпналп заушуѐтэ інпземні тељсти і
вигплпщуѐтэ їх перед публіљпѐ, ъп навітэ не будещ підпзрѐвати
тпгп, ъп насправді впни нішпгп не рпзуміѐтэ із тпгп, ъп майстернп
пзвушуѐтэ. Тпму не менщ важливпѐ пзнаљпѐ вившеннё інпземнпї
мпви я її рпзуміннё, ъп передбашая велиљу слпвниљпву рпбпту:
заушуваннё слів, їхніх знашенэ і націпналэних відппвідниљів дп них.
Отже, це рпбпта зі слпвниљами та тељстами. І нарещті, ппануваннё
граматишнпї системи, парадигматиљи та синтагматиљи слів, ёља
передбашая заушуваннё мпделей слпвпспплушенэ, твпреннё
аналпгішних љпнструљцій за певним зразљпм, сљладаннё власних
тељстів.
Ефељтивністэ сушаснпгп навшаннё мпви ёљ інпземнпї залежитэ
від уміннё виљладаша пбрати відппвідні метпди ши прийпми
вившеннё в љпнљретній ситуації на љпжнпму занётті, застпсувати
пптималэні педагпгішні технплпгії, ёљі б прпељтували дпсёгненнё
љінцевих цілей урпљу, сприёли б ёљіснпму засвпяннѐ матеріалу,
вирпблёли міцні знаннё, уміннё і навишљи. Сэпгпдні лінгвпдидаљтиља
пперуя низљпѐ метпдиљ вившеннё / навшаннё мпви ёљ інпземнпї. Це
зпљрема:
 фундаменталэна (традиційна),
 љласишна (базуятэсё на різних видах мпвленнявпї діёлэнпсті),
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 граматиљп-перељладна (вирпблёя уміннё і навишљи шитати
інпземний тељст і перељладати йпгп зі слпвниљпм),
 аудіплінгвалэна (вирпблёя не лище рпзмпвне мпвленнё, а й
фпрмуя навишљи рпзуміти тељст),
 інтенсивна (дпмінуѐтэ різні види спілљуваннё, тренінги),
 лінгвпљулэтурплпгішна (шерез љулэтуру нарпду дп йпгп мпви),
 метпдиља 25-гп љадру, емпційнп-смислпва та інщі *3+.
Љпжна з цих метпдиљ прпйщла апрпбаціѐ шаспм і не
виёвиласё ядинп ідеалэнпѐ. Ошевиднп, слід вести мпву прп
суљупністэ метпдів, ъп лежатэ в пснпві тіяї ши інщпї метпдиљи, а
саме:
 когнітивні (пізнавалэні), ёљі даѐтэ змпгу глибпљп прпниљнути в
сутэ навшалэнпгп матеріалу, сприёѐтэ вирпбленнѐ стабілэних
знанэ, рпзуміннѐ тпгп, ъп вившаятэсё, вміннѐ пбґрунтпвувати
свпї ппзиції, ставити запитаннё, вступати в діалпг, рпбити
виснпвљи, підвпдити підсумљи *11+;
 креативні (твпрші) – виёвлёѐтэ ступінэ засвпяннё теми,
рпзділу, рпзвиваѐтэ фантазіѐ, гнушљістэ рпзуму, рпзљриваѐтэ
твпрші здібнпсті тих, хтп навшаятэсё;
 організаційні –
запрпгрампвуѐтэ дії, забезпешуѐтэ
дпсёгненнё навшалэнпї мети, рпзвиваѐтэ уміннё самппцінљи і
сампаналізу;
 комунікативні – вирпблёѐтэ здатністэ взаямпдіёти з інщими
ушасниљами
навшалэнпгп
прпцесу
та
нављплищнім
середпвиъем *10+.
Оснпвним заспбпм навшаннё мпви в љпгнітивній метпдиці я
тељст. Він я ппсередниљпм між ушасниљами спілљуваннё. У тељсті
фунљціпнуѐтэ пдиниці усіх мпвних рівнів, пб’яднані відппвіднп дп
заљпнів тељстптвпреннё. Діалпг з тељстпм пхпплѐя таљі рпзумпві дії:
фпрмулѐваннё запитанэ, прпгнпзуваннё мпжливих відппвідей на
них, передбашеннё ппдалэщпгп змісту і сампљпнтрплэ.
Щпб навшити рпзуміти прпшитане, тлумашити йпгп, пптрібна
відппвідна словникова робота, ёља звпдитэсё дп ппщуљу
незрпзумілих слів, з’ёсуваннё їхнэпгп знашеннё та виведеннё
љлѐшпвих слів. З тељстпм ппв’ёзані таљпж љпрпусні метпдиљи, в пснпві
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ёљих – застпсуваннё љпмп’ѐтерних технплпгій – ствпреннё
елељтрпнних націпналэних універсалэних тељстпвих ресурсів
(тељстпвий пб’яљт ёљ љпрпус), ёљі мпжна виљпристпвувати у
лінгвпдидаљтишних студіёх і на праљтиці *2; 3].
Сэпгпдні шілэне місце в навшанні ппсідаѐтэ інтераљтивні
метпди виљладаннё, ёљі сприёѐтэ тпму, ъп в навшалэний прпцес
залушаѐтэсё усі йпгп ушасниљи, љпжен рпбитэ свій індивідуалэний
внеспљ, відбуваятэсё пбмін знаннёми, ідеёми, сппспбами діёлэнпсті. Це
группве, љплељтивне співнавшаннё, де і студент, і виљладаш я
рівнпправними суб’яљтами навшалэнпгп прпцесу *6+. Оріянтаціё сушаснпї
метпдиљи на діалпг ёљ засіб љпмуніљативнпї спрпмпжнпсті рпбитэ
інтераљтивні технплпгії пспбливп ціљавими та ефељтивними *5+.
Сутэ інтераљтивних технплпгій пплёгая в тпму, ъп навшаннё
відбуваятэсё щлёхпм взаямпдії всіх, хтп навшаятэсё, а це пспбливп
притаманне праљтиці виљладаннё УМІ. У прпцесі застпсуваннё
інтераљтивних технплпгій мпделѐѐтэ реалэні життяві ситуації,
прпппнуѐтэ прпблеми длё спілэнпгп рпзв’ёзаннё, виљпристпвуѐтэ
рплэпві ігри.
Білё витпљів таљих метпдів стпёв бплгарсэљий ушений
Г. Лпзанпв, ёљий став пснпвппплпжниљпм сугестивнпї технплпгії
навшаннё. Він ствприв метпдиљу присљпренпгп вившеннё
різнпманітних навшалэних дисциплін і дійщпв виснпвљу, ъп
сугестплпгіё – не лище нпвий метпд навшаннё, а знашнп глибще
ёвиъе – нпва дидаљтишнп-психплпгішна система. Лпзанпв ёљ ліљарсугестплпг дійщпв виснпвљу ъпдп мпжливпсті виљпристаннё у
навшанні інпземних мпв неусвідпмлених резервних мпжливпстей.
Гплпвні пплпженнё сугестивнпгп метпду:
1) ствпрѐѐтэсё сприётливі умпви длё пвплпдіннё усним
мпвленнём шерез усуненнё багатэпх психплпгішних бар’ярів;
2) велиља увага приділёятэсё пспбистим інтересам та мптивам
студентів;
3) між виљладашем та ушнёми встанпвлѐѐтэсё й
підтримуѐтэсё дпвірливі стпсунљи, ёљі сприёѐтэ успіщній
мпвленнявій взаямпдії (лине рпзслаблѐвалэна легља музиља,
ушителэ пбирая правилэну тпналэністэ гплпсу;
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4) навшаннё прпхпдитэ у двпх планах: свідпмпму і
підсвідпмпму, ушителэ прпмпвлёя фрази навіѐваннё на зразпљ: «це
легљо», «ви це можете», «ви це знаєте, лише пригадайте…» і ппд.
5) мпвний матеріал засвпѐятэсё в атмпсфері гри,
перевтіленнё, з виљпристаннём мпви та рухів, а таљпж драматизації
твпрів мистецтва, ъп дпппмагая перељлѐшати увагу ушнів із фпрми
на сам прпцес спілљуваннё;
6) навшалэний матеріал ввпдитэсё на пснпві знашних за
пбсёгпм пплілпгів і супрпвпджуятэсё љпментарем лељсишнпгп та
граматишнпгп хараљтеру (двіші) з музишним супрпвпдпм і без нэпгп, а
ушні перебуваѐтэ у « љпнцертнпму» (релаљсаційнпму) стані;
7) аљтивізаціё матеріалу прпхпдитэ у виглёді сценпљ, ігпр,
пісенэ, вправ на запитаннё-відппвіді; при цэпму ушні виљпнуѐтэ різні
рплі, щирпљп застпспвуѐши невербалэні заспби љпмуніљації.
Г. Љ. Лпзанпв вперще запрпппнував рплэпві ігри длё вившеннё
інпземнпї мпви. У навшалэній аудитпрії мпделѐвали певну життяву
ситуаціѐ, рпздавали рплі, ппвтпрѐвали слпва, слпвпспплушеннё і
відтаљ љпжен ушасниљ намагавсё «виљпнати» свпѐ рплэ. Наприљлад,
рпзігрували ситуаціѐ «У трансппрті». Рпзппділёли рплі: впдіё,
љпндуљтпра, љпнтрплера, пасажирів. Пптрібнп булп передати на
љвитпљ, запитати прп пптрібну зупинљу, з’ёсувати, ёљ дпвгп дп неї
їхати, ненарпљпм зустріти у трансппрті знайпмих, пбмінётисё з ними
традиційними фразами (у цей шас впдій пгплпщуя зупинљи,
вигплпщуя рељламні фрази, пппереджая прп љпнтрплэ на лінії,
запрпщуя придбавати љвитљи тпъп). Љпндуљтпр прпдая љвитљи, дая
інфпрмаціѐ пасажирам, ёљ људи дпїхати тпъп. Абп, сљажімп,
рпзігруѐтэ «сценљу» – в заљладі харшуваннё. Слухаші самі пбираѐтэ
спбі тип таљпгп заљладу: љафе, рестпран, бар, студентсэља їдалэнё.
Відппвіднп рпзппділёѐтэ рплі і рпзігруѐтэ різні ситуації.
Таљі метпдиљи забезпешуѐтэ глибпље вившеннё і засвпяннё
матеріалу. Студенти-інпземці ппанпвуѐтэ усі рівні пізнаннё
(рпзуміннё, застпсуваннё на праљтиці, аналіз, синтез, пцінљу), ъп
фпрмуя стабілэні знаннё. Ушені-психплпги саме і прпппнуѐтэ навшати
мпви в прпцесі мпвленнявпї діёлэнпсті, псљілэљи зміст мпвленнявпї
діёлэнпсті та змістпвий сљлад утвпрѐваних мпвних зв’ёзљів
фпрмуятэсё лище за дпппмпгпѐ спілљуваннё.

53

Ірина Кочан

Рольові ігри я таљпж сљладниљпм тепрії љпмуніљативних
љпмпетенцій – збаланспванпгп ппяднаннё знаннё граматиљи з
праљтиљпѐ її застпсуваннё у мпвленні *9+.
Серед пріпритетних метпдишних заспбів фпрмуваннё
мпвленнявих умінэ на занёттёх з уљраїнсэљпї мпви шілэне місце
належитэ ситуативним завданнём, ёљі ппвністѐ відппвідаѐтэ меті й
змісту сушаснпї мпвнпї псвіти та љпмуніљативнп-діёлэніснпму підхпду
дп навшаннё *14+.
Ствпреннё ситуативних завданэ я наслідљпм праљтишнпї
реалізації тепрії мпвленнявпї діёлэнпсті з метпѐ фпрмуваннё
љпмуніљативних умінэ. Длё цэпгп пптрібнп:
 врахпвувати ситуаціѐ спілљуваннё, адресата мпвленнё, мету і
місце спілљуваннё;
 уміти дпбирати пптрібні мпвні заспби длё љпристуваннё
визнашеним стилем і типпм мпвленнё з урахуваннём усіх
сљладниљів мпвленнявпї ситуації;
 уміти сфпрмулѐвати пснпвну думљу, зв’ёзне вислпвлѐваннё.
Фпрмуѐши ппдібні уміннё, слід звертати увагу на ствпреннё
нестандартних мпвленнявих ситуацій. Найефељтивніщпѐ в цэпму
випадљу я система ситуативних вправ, бп впни маѐтэ переваги над
звишайними навшалэними вправами. Їхнё перевага в тпму, ъп:
 ситуативні вправи не вимагаѐтэ дпдатљпвпгп шасу длё
реалізації љпмуніљативнп-мпвленнявих завданэ;
 таљі вправи мпжна виљпристпвувати на всіх занёттёх,
незалежнп від теми та рпзділу виушуванпгп матеріалу.
 сама ситуаціё мпвленнё сприёя усвідпмленнѐ пснпвних
граматишних ппнётэ.
Наприљлад, уёвімп спбі ситуаціѐ: ви захвпріли, не мпжете піти
на занёттё. Вам пптрібнп зателефпнувати виљладашеві і пппередити
прп свпѐ відсутністэ шерез хвпрпбу. Оппрні слпва: доброго ранљу,
вибачте, потурбувати, захворіти, пропустити заняття, не
турбуйтеся, одужуйте, дяљую, до побачення. Їх слід пбіграти в
діалпзі, ёљий імітуя телефпнну рпзмпву між виљладашем і студентпм.
Абп: ви з љплегпѐ прийщли у студентсэље љафе, ъпб ппспілљуватисё,
трпхи відппшити і, звишайнп, ъпсэ перељусити. Прпграйте цѐ сценљу
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втрэпх. Оппрні слпва та вислпви: добрий вечір, радий тебе бачити,
яљі новини, меню заљладу: љава, тістечља, чай, морозиво, сіљ, вода,
шољолад (далі фантазіё на вілэну тему). Ці завданнё наближені дп
рплэпвих ігпр.
Мпжливі й інщі варіанти ситуативних завданэ, зпљрема:
Прпдпвжте тељст за таљим ппшатљпм:
 Ми сиділи на березі моря…
 Жили собі дід та баба…
 Ми стояли на зупинці тролейбуса, і раптом…
 Коли ми приїхали до Львова…
Осљілэљи діалпгпве навшаннё лежитэ в пснпві інтераљтивних
технплпгій, тп в йпгп прпцесі студенти вшатэсё љритишнп мислити,
виріщувати сљладні прпблеми на пснпві аналізу ситуацій. В пснпві
інтераљтивних технплпгій лежатэ группві фпрми навшалэнпї
діёлэнпсті, рпбпта в групах, парах.
Методи інтерактивного навчання: «мпзљпвий щтурм»,
«деревп ріщенэ», «аљваріум», «љейс-метпд», «синељтиља»,
«інтерв’ѐваннё», метпд грпнуваннё (аспціативний љуъ), метпд ПРЕС,
інтелељтуалэна рпзминља, тематишна дисљусіё та ін. – мпжутэ бути
застпспвані і в метпдиці виљладаннё УМІ. Наприљлад, метод
гронування. Цё стратегіё спрёмпвана передусім на стимулѐваннё
мисленнё слухашів прп зв’ёзљи між пљремими ппнёттёми.
Сљладаятэсё з љілэљпх етапів:
1) напищітэ централэне слпвп абп фразу ппсередині арљущу
паперу, на слайді ши на дпщці;
2) ппшинайте записувати слпва ши фрази, ёљі спадаѐтэ на
думљу ъпдп пбранпї теми;
3) љпли всі ідеї записані на папері, встанпвітэ там, де це
мпжливп, зв’ёзљи між ппнёттёми (слпвами);
4) сфпрмулѐйте на їхній пснпві фрази, решеннё, тељст. Таља
рпбпта вирпблёя навишљи зв’ёзнпсті мпвленнё, рпзвивая мисленнё, я
хпрпщпѐ вправпѐ на заљріпленнё синтагматиљи і граматиљи мпви
(див. схему 1).
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У вирпбленні навишпљ писемнпгп мпвленнё дпмінуѐтэ метпд
ейдетиљи, лінгвістишних ігпр тпъп. Метод ейдетики прпппнуя
мимпвілэне запам’ётпвуваннё сљладних випадљів граматиљи,
ппданих у прпстпму, парадпљсалэнпму гумпристишнпму сѐжеті, ёљпт: «...дзвониљ пролунав љільља хвилин тому, отже, знову
запізнився. Ех, думаю, будь-що-будь, відчиняю двері і опиняюся вічна-віч з дељаном. Пояснення було недовгим, але сумним, не
допомогли жодні аргументи, навіть те, що минуло всього-навсього 2 хвилини...».
Цілљпм аљтуалэними я застпсуваннё на занёттёх лінгвістичних
ігор. Яљ свідшатэ психплпгп-педагпгішні дпслідженнё пстанніх рпљів, у
середнэпму за дпппмпгпѐ гри слухаші засвпѐѐтэ навшалэну
інфпрмаціѐ на 70 %, ъп знашнп ефељтивніще ппрівнёнп з таљими
дидаљтишними метпдами, ёљ лељціё (5 %) абп шитаннё (10 %). Гра (ёљ,
напевнп, жпдна з інщих дидаљтишних фпрм) забезпешуя підтриманнё
живпгп інтересу дп навшаннё, ёљий я гплпвнпѐ передумпвпѐ
ефељтивнпсті псвітнэпгп прпцесу. Саме гра рпзвивая у тих, хтп
навшаятэсё, пптёг дп знанэ, бажаннё примнпжити свій
інтелељтуалэний набутпљ, не зупинётисё на дпсёгнутпму, фпрмуя
вміннё стрімљп, мпбілэнп псмислѐвати навшалэний матеріал, ёљіснп
прпвпдити йпгп аналіз, рпбити сампстійні виснпвљи, шітљп, лпгішнп,
дпљазпвп вислпвлѐвати свпї думљи.
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Ігрпва діёлэністэ під шас ппануваннё інпземнпї мпви за свпяѐ
специфіљпѐ непередбашуванпсті ніљпли не мпже бути сутп
виљпнавсэљпѐ, а завжди міститэ імпрпвізаційністэ, твпршістэ і завжди
стимулѐя дп виљпнаннё ппставлених завданэ. Серед таљих ігпр
виділёямп: «Визбирувач», «Зайвина», «Асиндетон», «Крапља»,
«Ідентифіљація слова», «Камінь спотиљання», «Лаљуна»,
«Лінгводвобій»,
«Лінгвоестафета»,
«Лінгвољоманда»,
«Лінгвістична палеонтологія», «Лінгвістичний нон стоп» та ін.
Наприљлад, асиндетон. Модель. Студенти пдержуѐтэ тељсти,
сљладені з решенэ, у ёљих прппуъенп спплушниљи (у перељладі з
грецэљпї асиндетпн – безспплушниљпвістэ). Завданнё гравців –
правилэнп і щвидљп віднпвити прппуъені спплушниљи.
Методична цінність. Гра сприёя праљтишнпму псвпяннѐ
заљпнів ппбудпви решенэ, відпмпстей прп спплушниљ та йпгп фунљції
у мпвленні, прившая застпспвувати на праљтиці здпбуті лінгвістишні
знаннё, рпзвивая мисленнё, увагу, вплѐ й цілеспрёмпваністэ,
сппнуљая присљпрѐвати темп навшалэних дій.
Визбирувач. Модель. Слухашам рпздаѐтэ арљущі з
віддруљпваними тељстами. Впни маѐтэ вибрати з пдержаних тељстів
пптрібні мпвні пдиниці – слпва певних груп, фразеплпгізми,
слпвпспплушеннё, решеннё тпъп. Перемагая тпй, хтп перщий
визбирая з тељсту всі пптрібні пдиниці. Тељст мпже бути спілэним длё
всіх, таљ самп мпжливим я дпбір тељстів длё љпжнпгп зпљрема;
гплпвне, ъп мая пам’ётати виљладаш, дпбираѐши тељсти, – пднаљпва
љілэљістэ пдиницэ і пднаљпвий ступінэ сљладнпсті завданнё, ъп
ствпрѐя рівні умпви длё гравців. Наприљлад: Із запропонованого
тељсту виберіть лељсиљу на позначення осіб і погрупуйте їх (за
значенням, родами, відмінљами).
Методична цінність. Гра сприёя заљріпленнѐ тепретишних
відпмпстей з виушуванпгп ши ппвтпрѐванпгп рпзділу љурсу мпви,
вирпбленнѐ й щліфуваннѐ навишпљ знахпдити й аналізувати певні
мпвні ёвиъа, псвпяннѐ тепрії тељсту і тељстптвпрших елементів.
Сэпгпдні невід’ямним сљладниљпм сушаснпгп світу стали
інформаційні технології. Впни визнашаѐтэ ппдалэщий рпзвитпљ
лѐдства. Тпму в цих умпвах слід пристпспвувати дп них і систему
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навшаннё. Яљісне виљладаннё дисципліни не мпже здійснѐватисё без
виљпристаннё љпмп’ѐтерних технплпгій та мережі Інтернет, де
мпжна птримати найсушасніщу інфпрмаціѐ, аљтивнп спілљуватисё з
љплегами та студентами.
Оснпвні напрёми виљпристаннё љпмп’ѐтера на занётті мпжутэ
бути таљі:
а) ппслугпвуватисё системпѐ прпграмнпгп забезпешеннё
«Рута», «Плай», «Master» (перељладні слпвниљи),
б) ппљазувати схеми, таблиці, ілѐстративний матеріал;
в) виљпристпвувати љпмпаљт-дисљи длё завданэ твпршпгп
хараљтеру абп з лінгвпљраязнавшпѐ метпѐ,
г) здійснѐвати љпнтрплэ знанэ *15; 16].
Ппщиреннё навшалэних матеріалів шерез Інтернет
мпжливістэ вившати уљраїнсэљу мпву навітэ за љпрдпнпм.

дая

Інтернет-технплпгії
пхпплѐѐтэ:
навшалэнп-метпдишні
матеріали і систему тестпвих завданэ *4+. З Інтернетпм ппв’ёзані
таљпж дистанційні љурси.
Дистанційне навчання прпппнуя щирпљий вибір навшалэних
матеріалів, ъп ппстійнп пнпвлѐѐтэсё і містётэ малѐнљи, схеми,
таблиці, аудіп-та відепсупрпвід. Це таљпж дпступ дп елељтрпнних
бібліптељ, мулэтимедійних підрушниљів, дпвідљпвих матеріалів різних
дисциплін. В Інтернеті мпжна знайти два види дистанційних љурсів:
1) длё сампстійнпгп навшаннё (він міститэсё на сайті); 2) длё
группвпгп навшаннё (передбашая аљтивний пбмін інфпрмаціяѐ,
думљами з виљладашем і студентами) *1+. Та здебілэщпгп сэпгпдні
вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї відбуваятэсё на інтегрпваних
занёттёх, ёљі плануѐтэ залежнп від рівнё прпграми, мети, фахпвпї
підгптпвљи студентів. Відбуваятэсё інтеграціё різних видів твпршпї
діёлэнпсті із застпсуваннём мультимедійних засобів [8].
Рівенэ вплпдіннё інпземнпѐ мпвпѐ за певнпѐ щљалпѐ
Загалэнпяврппейсэљих Рељпмендацій з мпвнпї псвіти даѐтэ змпгу
визнашити ілѐстративні десљриптпри. Впни деталізуѐтэ та
ілѐструѐтэ уміннё, дп набуттё ёљих мая прагнути студент і на
дпсёгненнё ёљих спрёмпвуя свпѐ діёлэністэ виљладаш *7+.
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Iryna Kochan. New Main Technologies in Teaching Ukraininan as a Foreign
Language
The article examines new approaches to teaching Ukrainian as a
foreign language, which are based on different types of speaking
activity. On the basis of considering the communicative aspect as a
priority, creative, cognitive and interactive methods are examined, as
well as including role plays, linguistic games, situational exercises and
tasks into the education process.
Key words: methodology of teaching Ukrainian as a foreign language,
new methods of teaching.
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КОМП’ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В ШКОЛІ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИКЛАДАННЯ
Надія Кудикіна
Статтѐ присвёшенп висвітленнѐ питаннё прп навшалэні
љпмп’ѐтерні презентації на урпљах уљраїнсэљпї мпви у щљплах з
рпсійсэљпѐ мпвпѐ виљладаннё. Запрпппнпванп зміст ппнёттё
«навшалэні љпмп’ѐтерні презентації», пљресленп принципи та
пснпвні вимпги дп їх ствпреннё, пспбливпсті метпдиљи
виљпристаннё у навшалэнпму прпцесі.
Љлѐшпві слпва: інфпрмаційнп-љпмуніљаційні технплпгії, навшалэна
љпмп’ѐтерна презентаціё, уљраїнсэља мпва, щљпла з рпсійсэљпѐ
мпвпѐ виљладаннё, метпдиља навшаннё уљраїнсэљпї мпви.

Аљтуалэністэ запрпппнпванпї теми. Сушасний етап рпзвитљу псвіти
в Уљраїні хараљтеризуятэсё ппсиленнём уваги дп рпзбудпви глпбалэнпгп
інфпрмаційнпгп прпстпру, виљпристаннё пптужнпсті інфпрмаційнпљпмуніљаційних технплпгій у прпцесі виљладаннё різних навшалэних
дисциплін, ъп, безумпвнп, ппзнашаятэсё й на навшанні дітей уљраїнсэљпї
мпви у щљплах з рпсійсэљпѐ мпвпѐ виљладаннё.
Мета статті пплёгая у висвітленні питаннё прп навшалэні
љпмп’ѐтерні презентації на урпљах уљраїнсэљпї мпви у щљплах з
рпсійсэљпѐ мпвпѐ виљладаннё, вимпги дп них та метпдиљу
виљпристаннё у навшалэнпму прпцесі. Спираѐшисэ на дпслідженнё
евплѐції ппнёттё «інфпрмаційнп-љпмуніљаційні технплпгії» у
світпвпму та яврппейсэљпму псвітнэпму прпстпрі, мпжна
стверджувати, ъп вихідними ппнёттёми термінплпгішнпгп
слпвпспплушеннё «інфпрмаційнп-љпмуніљаційні технплпгії» я
дефініції ппнётэ «інфпрмаціё», «љпмуніљаціё», ёљі безппсереднэп
ппв’ёзані з прпблемпѐ навшаннё уљраїнсэљпї мпви в щљплі [3].
Велиљі мпжливпсті у прпведенні урпљів з уљраїнсэљпї мпви
маѐтэ нпвітні љпмп’ѐтерні технплпгії, ёљі дпзвплёѐтэ у навшалэній
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рпбпті виљпристпвувати љпмп’ѐтерну презентаціѐ, сљайп, рпбпта з
інфпрмаціяѐ за дпппмпгпѐ ппщуљпвих систем, елељтрпнну ппщту та
інщі інфпрмаційнп-љпмуніљаційні технплпгії. Сушасні вшителі серед
інщих надаѐтэ перевагу љпмп’ѐтерній презентації ёљ технплпгішнп
прпстпму та багатпму на дидаљтишні мпжливпсті метпдишнпму
заспбу.
Дпвідниљпва література та джерела з інфпрматиљи прпппнуѐтэ
різний, близэљий дп нащпгп рпзуміннё, зміст дпсліджуванпгп ппнёттё.
Слпвп «презентаціё» ппхпдитэ від латинсэљпгп «praesentatio», ъп
рпзглёдаятэсё ёљ пфіційна церемпніё ппљазу грпмадсэљпсті шпгп-небудэ
нпвпгп (љниги, філэму, тпвару) *5, с. 547].
Аналіз резулэтатів загалэнппедагпгішних та метпдишних
дпслідженэ з прпблеми виљпристаннё ІЉТ в псвіті дпзвплёя
тлумашити
термінплпгішне
слпвпспплушеннё
«навшалэна
љпмп’ѐтерна презентаціё» ёљ заснпваний на інфпрмаційнпљпмуніљаційних технплпгіёх засіб навшаннё, ъп презентуя шерез
цілеспрёмпванп ствпрений та систематизпваний љпмплељс
мулэтимедійних нпсіїв пізнавалэний зміст пљремих тем љпнљретнпї
навшалэнпї дисципліни. Педагпгішнпѐ пспбливістѐ навшалэнпї
љпмп’ѐтернпї презентації я метпдишнп дпцілэне пфпрмленнё
прпппнпванпгп пізнавалэнпгп змісту, ъп забезпешуя йпгп ефељтивне
засвпяннё ушнёми.
Таљ, навшалэна љпмп’ѐтерна презентаціё, рпзрпблена за
дпппмпгпѐ прпграми Microsoft Power Point – ефељтивний засіб длё
ппданнё різнпманітнпї навшалэнпї інфпрмації в режимі мулэтимедіа.
Впна сљладаятэсё з блпљу слайдів (слайд-блпљу), в ёљпму
пізнавалэний зміст ппяднуятэсё з тељстпвим матеріалпм, графішними
пб’яљтами, фптпљартљами, звуљпм, відеп та мулэтипліљаційними
пб’яљтами. Слайд-блпљ – лпгішнп взаямпппв’ёзана ппслідпвністэ
слайдів презентації, ъп пб’яднана пдніяѐ темпѐ урпљу та спілэними
підхпдами дп пфпрмленнё.
Рпзрпбља љпмп’ѐтерних навшалэних презентацій длё урпљів
уљраїнсэљпї мпви ушнів щљіл з рпсійсэљпѐ мпвпѐ виљладаннё
здійснѐятэсё на пснпві низљи взаямпппв’ёзаних та взаямпзалежних
принципів: науљпвістэ, зпріянтпваністэ на пљреслений прпгрампѐ
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зміст навшаннё уљраїнсэљпї мпви у щљплі з рпсійсэљпѐ мпвпѐ
виљладаннё,
цілеспрёмпваністэ,
дпступністэ,
естетишністэ,
динамішністэ,
емпційнп-смислпва
прганішністэ,
метпдишна
пбґрунтпваністэ.
Навшалэні љпмп’ѐтерні презентації даѐтэ мпжливістэ ушителѐ
підгптувати метпдишнп виправдану та ёсљраву напшністэ та гнушљп
виљпристпвувати її на урпці уљраїнсэљпї мпви. Дп тпгп ж,
ељсперименталэнп дпведенп, ъп пднпшасна аљтивізаціё зпрпвпгп та
слухпвпгп љаналів сприйнёттё пізнавалэнпгп матеріалу підвиъуя
ефељтивністэ навшаннё дп 65 %. *2+. Осљілэљи саме на цих ресурсах
ппбудпвані навшалэні љпмп’ѐтерні презентації, їх виљпристаннё у
навшанні уљраїнсэљпї мпви ушнів щљіл з рпсійсэљпѐ мпвпѐ
виљладаннё я надійним щлёхпм підвиъеннё йпгп резулэтативнпсті.
Застпсуваннё љпмп’ѐтерних презентацій у навшанні
уљраїнсэљпї мпви у щљплах з рпсійсэљпѐ мпвпѐ виљладаннё
передбашая вившеннё змісту навшалэнпї прпграми, аналіз
підрушниља, усвідпмленнё мети і завданэ, ёљі виріщуя љпжна тема. Не
менщ важливп длё вшителё пзнайпмитисё з навшалэними
ппсібниљами, зі спеціалэнпѐ педагпгішнпѐ і метпдишнпѐ
літературпѐ, з дпсвідпм рпбпти інщих ушителів, прпаналізувати
власний дпсвід ъпдп виљпристаннё інфпрмаційнп-љпмуніљаційних
технплпгій у щљілэній псвіті.
Дпслідниљи
з
прпблем
метпдиљи
інфпрмаційнпљпмуніљаційних технплпгій в псвіті (Љ. Љрутій, Н. Мпрзе, С. Сиспява та
ін.) напплёгаѐтэ на дптриманні певних вимпг дп навшалэних
презентацій. Висвітлімп деёљі з них. Презентаційний слайд-блпљ
ппвинний мати:
1. Титулэний арљущ.
2. Слайд цілеппљладаннё.
3. Оснпвні презентаційні слайди.
4. Узагалэнѐѐший слайд.
Праљтиља засвідшуя, ъп у рпбпті з мплпдщими щљплёрами з
метпѐ ствпреннё у дітей ппзитивнпгп емпційнпгп настрпѐ вшителі на
ппшатљу та наприљінці презентації ппдаѐтэ пздпблені ёсљравими
ілѐстраціёми слайди.
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Слід відзнашити, ъп на урпљах уснпгп љурсу уљраїнсэљпї мпви
метпдишнп недпцілэнп рпзміъувати на слайдах пљремі слпва, решеннё
абп фрагменти тељсту у зв’ёзљу з тим, ъп ушні ъе не шитаѐтэ уљраїнсэљпѐ
мпвпѐ. Оснпвна фунљціё презентацій на урпљах у 1 љласі пплёгая у
дпппвненні матеріалу підрушниља таљим ілѐстративним матеріалпм, ёљий
дпзвплёя ушнём тпшніще зрпзуміти абп утпшнити зміст нпвих слів
уљраїнсэљпї мпви, пљремих вислпвлѐванэ, репліљ та у передбашенпму
прпгрампѐ пбсёзі пвплпдіти усним уљраїнсэљім мпвленнём.
Наприљлад, на урпці за темпѐ «Уљраїна – рідний љрай»
дпцілэнп запрпппнувати в режимі презентації слайд-щпу дп вірща
Анатпліё Љаміншиља, ъп ілѐструѐтэ зміст пљремих ппнётэ, зпљрема:
ппле, рішља, зелен гай.
Љприсними длё вшителё будутэ таљі метпдишні рељпмендації:
«На ппшатљпвпму етапі навшаннё, љпли слпвниљпвий запас дітей ъе
зпвсім невелиљий, длё слуханнё-рпзуміннё прпппнуѐтэсё ёљ пљремі
слпва (длё диференціації вимпви), таљ і невелиљі за пбсёгпм нарпдні
љазљи, вірщі, пппвіданнё абп їх уривљи. Яљ правилп, нарпдну љазљу і
вірщ ушителэ мая рпзппвідати, а не шитати з підрушниља ши худпжнэпї
љнижљи. Яљъп він недпстатнэп вплпдія уљраїнсэљим мпвленнём, тп
муситэ звернутисё дп вшителё-фахівцё, ёљий би нашитав љазљи, вірщі,
пппвіданнё на магнітпфпнну плівљу» [6, с. 97].
Отже, тељстпвий матеріал у перщпму љласі найшастіще пзвушуя
вшителэ, прпте љпмп’ѐтерні презентації дпзвплёѐтэ сљпристатисё
диљтпрсэљим мпвленнём, љазљами, піснёми та вірщами у дпбре
виљпнанпму звуљпзаписі, ъп сприёя наслідуваннѐ правилэнпї
вимпви, нагплпсу, інтпнації решенэ, темпу тпъп.
У презентаційних слайдах длё ушнів 2-4 љласів матеріал
рпзміъуѐтэ з метпѐ фпрмуваннё шитацэљпгп вміннё з уљраїнсэљпї
мпви та йпгп вдпсљпналеннё, відппвіднп, дпрешнпѐ буде рпбпта з
тељстпм. Тељст презентації ппвинен бути лаљпнішним та відппвідати
меті та завданнём тпгп урпљу, длё ёљпгп рпзрпбленп презентаціѐ.
Працѐѐши з презентаціёми у всіх љласах ппшатљпвпї щљпли,
вшителѐ дпцілэнп прпппнувати ушнём завданнё за їх змістпм,
дптримуватисэ й інщих метпдишних вимпг навшаннё уљраїнсэљпї
мпви у щљплах з рпсійсэљпѐ мпвпѐ виљладаннё.
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Наприљлад, дпрешнп виљпристати презентаціѐ наприљінці
урпљу (етап љпнтрплѐ) з метпѐ перевірљи вміннё вимпвлёти
виушуваний звуљ. Длё цэпгп на презентаційнпму слайді рпзміъуѐтэ
малѐнљи предметів, у назвах ёљих я пптрібний звуљ.
Орфпепішна нпрма, ёља
засвпѐятэсё

Љартинља

шітља вимпва гплпсних *а+, *п+
незалежнп від місцё нагплпсу

впда, љащтан, мплпљп
шай, шащља, шаплё

тверда вимпва звуља *ш+

жінља, щістэ

ппм’ёљщеннё у вимпві твердих
*ж+, *щ+ перед *і+:

дпъ, бпръ

вимпва двпх твердих звуљів *щш+,
ъп ппзнашаѐтэсё буљвпѐ щ:

љінецэ, палецэ

м’ёља вимпва звуља *ц’+, зпљрема
в љінці слів
вимпга не пглущувати дзвінљі
(љрім *г+)

дуб, стежља, зубљи

вимпва ппдпвжених м’ёљих
пригплпсних

љплпссё, гіллё

вимпва пдзвіншенпгп
несљладпвпгп *у+ (на місці буљви
в післё гплпсних):

автпбус, љпсмпнавт, впвљ

буљвар, гплуб, степ, сім

вимпва твердих звуљів *б, п, в, м,
ф+ та *р+ у љінці слів

м’ёш, п’ётэ, в’ёз, гплуб’ёта

вимпва звуљпспплушенэ *пйа+,
*вйа+, *мйа+, *бйа+ у спплушеннёх,
ъп ппзнашаѐтэсё буљвами б’я,
п’я, в’я, м’я

дзвінпљ, љуљурудза, джмілэ

вимпва звуљів *дж+, *дз+, [дз ]

та ін.

та ін.
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Ушителэ демпнструя малѐнљи на презентаційнпму слайді і
запитуя: «Хтп це?» абп «Щп це?», а діти називаѐтэ вљазаний
предмет, а їх вимпва дпзвплёя вшителѐ зрпбити виснпвпљ прп
сфпрмпваністэ відппвідних прфпепішних умінэ.
У всіх презентаційних слайдах рпзміъуѐтэ тілэљи шітљі, виспљпї
ёљпсті зпбраженнё. Љілэљістэ слайдів залежитэ від запланпванпгп длё
презентації матеріалу. На урпљах уљраїнсэљпї мпви у ппшатљпвих
љласах рељпмендуятэсё прпппнувати дітём презентації з невелиљпѐ
љілэљістѐ слайдів, ъп дая мпжливістэ шергувати сппспби ппданнё
навшалэнпї інфпрмації та заппбігати втпмі щљплёрів.
Всі матеріали длё ппљазу презентації (відеп, музиља,
ппсиланнё, тељстпві дпљументи тпъп) рељпмендуятэсё зберігати в
пдній папці.
На сприйнёттё презентації серед інщих фаљтпрів впливая
љплір. На пднпму слайді рељпмендуятэсё виљпристпвувати,
диференціѐѐши їх за фунљціпналэним признашеннём, не білэще
трэпх љплэпрів. Матеріал дпбре сприймаятэсё, љпли тлп виљпнанп в
хплпдних тпнах (синій абп зелений). Вибираѐши тлп презентації,
пптрібнп, љрім інщпгп, врахпвувати псвітленнё аудитпрії – длё
рпбпти в темнпму приміъенні љраъе пбрати біле тлп.
Презентаційні матеріали рпзтащпвуѐтэ на слайдах таљ, ъпб
зліва, правпруш, вгпрі та внизу слайда залищалисэ вілэні пплё.
Анімаційні
ефељти
виљпристпвуѐтэ
за
принципами
педагпгішнпї дпцілэнпсті та мінімалэнпї дпстатнпсті. Не
рељпмендуятэсё супрпвпджувати ефељтами анімації, пспбливп
таљими, ёљ «Обертаннё», «Спіралэ» та ін., љлѐшпві слайди
презентації, зпљрема тема урпљу, йпгп завданнё, прпміжні виснпвљи
та підсумљпвий слайд.
У навшалэних љпмп’ѐтерних презентаціёх анімаціё пб’яљтів на
слайдах я виправданпѐ, љпли впна привертая увагу дітей дп нпвпї
струљтурнпї шастини урпљу абп супрпвпджуя паузи длё відппшинљу.
Етапи підгптпвљи презентації.
1. Прпаналізувати тему урпљу та матеріал підрушниља.
2. Визнашити мету презентації.
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3.Випљремити завданнё, на рпзв’ёзаннё ёљих спрёмпвуятэсё
презентаційний матеріал.
4. Сљласти план-схему презентаційних слайдів.
5. Дібрати згіднп з планпм навшалэнп-пізнавалэний матеріал
(ілѐстративний, тељстпвий, музишний, пісенний), ъп ппдаватиметэсё
щлёхпм презентації.
6. Відтвприти відібраний навшалэнп-пізнавалэний матеріал пп
слайдах.
7. Здійснити
загалэне
пфпрмленнё
презентації з
виљпристаннём љпмп’ѐтерних ефељтів.
Навшалэні љпмп’ѐтерні презентації, рпзрпблені вшителем на
пснпві принципів науљпвпсті, зпріянтпванпсті на пљреслений
прпгрампѐ зміст навшаннё уљраїнсэљпї мпви у щљплі з рпсійсэљпѐ
мпвпѐ виљладаннё, цілеспрёмпванпсті, дпступнпсті, естетишнпсті,
динамішнпсті,
емпційнп-смислпвпї
прганішнпсті,
метпдишнпї
пбґрунтпванпсті даѐтэ змпгу вшителѐ љраъе ппдати матеріал,
зрпбити йпгп білэщ ціљавим, щвидљп перевірити знаннё ушнів та
підвиъити їхній інтерес дп навшаннё.
Отже, навшалэні љпмп’ѐтерні презентації на урпљах уљраїнсэљпї
мпви у щљплах з рпсійсэљпѐ мпвпѐ виљладаннё я ефељтивним
дидаљтишним заспбпм за умпви дптриманнё принципів, правил та
вимпг дп їх ствпреннё, пбґрунтпваних у метпдишнпму забезпешенні
інфпрмаційнп-љпмуніљаційних технплпгій в псвіті та виљпнаннё вимпг
метпдиљи відппвіднпгп навшалэнпгп предмету.

Nadiya Kudykina. Computer Presentation in Teaching Ukrainian at Russian
Language Teaching School
The article is devoted to the issue of educational computer
presentations in Ukrainian language lessons at Russian language
teaching schools. The meaning and the definition of «educational
computer presentation» are proposed, the basic requirements to
creation and peculiarities of the methods of their use in educational
process are outlined.
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УКРАЇНЦІ ТА УКРАЇНІСТИКА В ХОРВАТІЇ
Давор Лагудза
У статті йдетэсё прп сушасний стан уљраїнців та уљраїністиљу в
загалэнппсвітніх щљплах та вищах Хпрватії. Рпзглёдаятэсё істпріё
уљраїнців та уљраїністиљи, сушасна струљтура навшаннё уљраїнсэљпї
мпви в Хпрватії.
Љлѐшпві слпва: уљраїнці в Хпрватії, діасппра, уљраїністиља,
Хпрватіё, Загребсэљий університет, љафедра уљраїнсэљпї мпви і
літератури.

Сушасні уљраїнці Хпрватії – це наъадљи переселенців, ёљі
прибули з Галишини на терени Бпснії (сушасна Бпсніё і Герцегпвина) у
љінці ХІХ стпліттё. Важливп нагплпсити, ъп дп ппшатљу війни у 1990тих рпљах на теренах љплищнэпї Югпславії нарахпвувалпсэ
приблизнп 15 тисёш уљраїнців.
На тих самих теренах прпживаѐтэ і наъадљи лемљівсэљих та
заљарпатсэљих переселенців, ёљі дпнині зберігаѐтэ сампназву –
руснаљи (пдн. руснаљ /|руснаљ/; мн. руснаци /ру|снаці/1). Впни в
љраїнах љплищнэпї Югпславії (Хпрватіё, Сербіё) пфіційнп визнанні ёљ
пљремий нарпд, і їхнё мпва (бесіда) на сэпгпдніщній денэ
відрізнёятэсё від сушаснпї уљраїнсэљпї мпви. Але прп таљі прпблеми
інщим разпм.
Наприљінці XIX – на ппшатљу XX стпліттё уљраїнці з Галишини,
ёља на тпй шас перебувала у сљладі Австрп-Угпръини, мігрували дп
Ппсавини (сушасна східна Хпрватіё) та півнішнпї Бпснії, а звідти – на
інщі терени сушаснпї Хпрватії. Міграції уљраїнців наприљінці ХІХ –
ппшатљу ХХ ст. були спришинені ељпнпмішними умпвами, а таљпж
бажаннём Австрп-Угпръини післё анељсії Бпснії заселити цей љрай
христиёнсэљим населеннём.
Місцё љпмпаљтнпгп прпживаннё уљраїнсэљпї менщини в
Хпрватії – переважнп півнішнп-східна Хпрватіё, регіпни Славпніё,
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Баранё та Сріям. Найбілэщими псередљами я міста Вуљпвар,
Славпнсэљий Брпд, Осіяљ, Загреб, села Липпвлёни, Љаніжа, Петрівці,
Шумеше, Міљлущевці.
Нпві уљраїнсэљі псередљи «шетвертпї хвилі» міграції (пстанні 20
рпљів) зпсереджені на захпді й півдні Хпрватії в містах Ріяља, Умаг,
Задар, Спліт.
Уљраїнці в Хпрватії прганізпвані та гуртуѐтэсё в грпмадсэљі
љулэтурнп-прпсвітні прганізації – Уљраїнсэља грпмада Республіљи
Хпрватіё (ствпрена у 2008 р.), та Спѐз русинів Республіљи Хпрватіё
(ствпрена у 1968 р. ёљ Спѐз русинів-уљраїнців, а з 2014 р. – Спѐз
русинів РХ). Дп љпжнпгп з двпх гплпвних пб’яднанэ уљраїнсэљпї
діасппри в Хпрватії вхпдитэ пп 10 љулэтурнп-прпсвітніх тпвариств.
Права уљраїнців у Хпрватії на належнпму рівні забезпешені
хпрватсэљпѐ державпѐ. Уљраїнсэља діасппра ёљ автпхтпнні
націпналэні менщини (маѐ на увазі, в тпму шислі, і уљраїнців і
русинів) маѐтэ правп бути представленими в Хпрватсэљпму
Парламенті пљремим депутатпм, ёљий відстпѐя права групи різних
націпналэних менщин, дп ёљих вхпдитэ і уљраїнсэља разпм із
русинсэљпѐ. Фінансуваннё рпбпти љулэтурнп-псвітнэпї діёлэнпсті
здійснѐя хпрватсэља держава.
Заљпнпдавствпм Республіљи Хпрватіё передбашене та
реалізуятэсё правп націпналэнпї менщини на вившеннё уљраїнсэљпї
мпви в загалэнппсвітніх щљплах. В нащій ситуації ми працѐямп за
мпделлѐ «Ц». Під цим рпзуміятэсё фаљулэтативне вившаннё
предмету «Плељаннё уљраїнсэљпї мпви та љулэтури». Діти з 1-8 љласи
на ппшатљу навшалэнпгп рпљу у свпїх щљплах заппвнѐѐтэ анљети, і
таљим шинпм вступаѐтэ у фаљулэтативний «уљраїнсэљий љлас». Цей
љурс «Плељаннё уљраїнсэљпї мпви та љулэтури» виљладаятэсё п’ётэ
урпљів на тижденэ, а саме: два урпљи уљраїнсэљпї мпви, пдин урпљ
уљраїнсэљпї літератури, пдин љулэтури та пдин істпрії й гепграфії
Уљраїни. Республіља Хпрватіё передбашила заљпнпм, ъп пдин љлас
ппвинен мати не менще 7 ушнів. Тпбтп ёљъп в нас з’ёвиласё група від
10 дітей, тп не мпжна утвприти два љласи. А в шпму прпблема?
Станпм на сэпгпдні в Хпрватії відбуваятэсё навшаннё уљраїнпзнавших
предметів у шптирэпх хпрватсэљих щљплах в селах Липпвлёни,
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Петрівці, Љаніжа і Шумеше, ёљі всі разпм відвідуя ппнад 50 ушнів.
Переважнп в љпжній щљплі ствпренп пп два љласи з вившеннё
уљраїнсэљпї мпви ёљ ріднпї, а саме: 1-4 љл. та 5-8 љласи.
Стпспвнп підрушниљів, і в нас, ёљ і в білэщпсті уљраїнсэљпгп
щљілэництва в діасппрі, велиља прпблема з цим. Я не заперешуѐ, ъп
впни існуѐтэ. Існуѐтэ, але впни ъе з шасів љплищнэпї Югпславії, і
дуже важљп виљладашам з ними працѐвати, а дітём ъе сљладніще. В
нас навітэ існуя і план, і прпграма виљладаннё љурсу «плељаннё
уљраїнсэљпї мпви та љулэтури» в загалэнппсвітніх щљплах, ёља
затверджена Міністерствпм науљи, псвіти та сппрту Республіљи Хпрватіё,
але він теж дуже застарілий (він ъе з шасів љплищнэпї Югпславії).
Одна з нащих вшителэпљ, ёља виљладая уљраїнсэљу мпву в двпх
щљплах, љілэља рпљів тпму видала підрушниљ «Рідна мпва». При всій
ппвазі дп щанпвнпї љплеги, але навітэ і з ним, таљим сушасним, трпхи
важљп працѐвати, псљілэљи він не відппвідая плану та прпграмі,
затвердженим Міністерствпм.
Неъпдавнп ё дізнавсё від љплеги із Загребу, ъп наща
випусљницё уљраїнсэљпї філплпгії філпспфсэљпгп фаљулэтету
Загребсэљпгп університету, ппшавщи працѐвати в щљплі вшителем
хпрватсэљпї мпви в хпрватсэљпму селі (з сутп хпрватсэљим
населеннём), відљрила таљ звану «сељціѐ вившаннё уљраїнсэљпї мпви
та љулэтури», ёља ніёљ не ппв’ёзана та не ппвинна дптримуватисё
плану та прпграми виљладаннё љурсу «Плељаннё уљраїнсэљпї мпви та
љулэтури». У цій щљплі на сэпгпдні уљраїнсэљу мпву та љулэтуру
вившая приблизнп 30 ушнів.
Љрім фаљулэтативнпгп навшаннё в звишайній щљплі, на ъпрішній
пснпві прганізпвуѐтэсё літні щљпли длё дітей з вившеннё уљраїнсэљпї
й русинсэљпї мпви2 та љулэтури, ёљі прпхпдётэ в Уљраїні та в Хпрватії.
В Уљраїні таљі щљпли длё уљраїнсэљих дітей з Хпрватії були
прганізпвані в Заљарпатсэљій пбласті (м. Хуст, м. Муљашевп) та
Тернппілэсэљій пбласті (м. Бушаш). А в Хпрватії ъпрпљу в м. Старі Град
на пстрпві Хвар та м. Орахпвіца. Ушасниљами літніх щљіл ъпрішнп я
ппнад 200 дітей з рпдин уљраїнсэљпї діасппри. І таљим шинпм ми
дпљладаямп ппслідпвних зусилэ ъпдп рпзвитљу щљілэництва
уљраїнсэљпѐ мпвпѐ в Хпрватії.
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Аљтивну уљраїнпзнавшу рпбпту прпвпдитэ Љафедра уљраїнсэљпї
мпви та літератури Загребсэљпгп університету. Уљраїнсэља мпва
ппшала виљладатисё у фпрмі лељтпрату під љінецэ другпї світпвпї
війни (1944-1945).
Завдёљи зусиллём прпфеспрів (пізніще аљадеміљів), у тпй шас
завідувашів љафедр рпсійсэљпї літератури і рпсійсэљпї мпви,
О. Флаљера і А. Менац, ёљі свпїми перељладами ппстійнп прппагували
уљраїнсэљу літературу, булп відљритп ппстійний лељтпрат уљраїнсэљпї
мпви у 1964 рпці при љафедрі рпсійсэљпї мпви відділеннё
слпв’ёнсэљих мпв і літератур. Це був ядиний лељтпрат уљраїнсэљпї
мпви у љплищній Югпславії, а працѐвав він шерез ріљ [ппппвиш, с. 90].
З 1984 рпљу лељтпрат уљраїнсэљпї мпви став ъпрішним.
У 1991 рпці, љпли ппшаласё війна в Хпрватії, багатп інпземних
лељтпрів виїхали, а деёљі лељтпрати зниљли. Уљраїнсэљий лељтпрат і в
таљих умпвах вижив і привертав дп себе увагу багатэпх студентів
(цей вілэний лељтпрат з 1992 дп 1997 рпљу вела Р. Трпстинсэља). Слід
зазнашити, ъп тпді, під шас війни, фаљтишнп під загрпзпѐ життё,
лељтпрат відвідувалп білё ста студентів, ёљі пптребували не тілэљи
інтелељтуалэнпї ппживи, а й прпстп лѐдсэљпї підтримљи наставниљавиљладаша в ті нелегљі шаси. Саме таљу підтримљу й рпзуміннё
знахпдили впни на лељтпраті, ёљий пднпшаснп вихпвував у них і
лѐбпв та ппвагу дп Уљраїни, її істпрії, љулэтури, літератури, мпви.
Лељтпрат існував усэпгп 33 рпљи і заљлав пснпви длё відљриттё
студію уљраїнсэљпї мпви і літератури [дуганджиш, с. 269].
У навшалэнпму 1997-1998 рпці на філпспфсэљпму фаљулэтеті
булп відљритп перщий у Хпрватії студій уљраїнсэљпї мпви і
літератури, ёљий я ядиним псередљпм здпбуттё виъпї псвіти за
спеціалэністѐ «уљраїнсэља мпва та література» в Хпрватії.
Уљраїністиља була і залищаятэсё пдніяѐ з двппредметних
рівнпправних спеціалэнпстей на фаљулэтеті.
У 2001 рпці булп заснпванп Љафедру уљраїнсэљпї мпви та
літератури. Яљ зазнашив автпритетний яврппейсэљий ушений
О. Флаљер, «…загребсэља уљраїністиља, таља рідљісна в яврппейсэљих
університетах, здпбувала љпнтури, ъп дпвели дп заснуваннё
љафедри, ёља, перщ за все завдёшуѐши Раїсі Трпстинсэљій, дуже
щвидљп рпзвиваятэсё» [Flaker, s. 205].
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Вже 2002 рпљу љафедра уљраїнсэљпї мпви та літератури була
нагпрпджена Грамптпѐ гплпви хпрватсэљпгп парламенту за велиљий
внеспљ дп рпзвитљу співпраці двпх љраїн [дуганджиш, c. 270].
Перщпљурсниљи ппшинаѐтэ вившеннё уљраїнсэљпї мпви та
літератури з пснпв, але слід нагплпсити, ъп це пзнашая вившеннё
мпви з нулё. Виљладаннё на љафедрі уљраїнсэљпї мпви та літератури у
Загребі спрёмпване на вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї:
сушасні хпрватсэљі студенти уљраїністиљи післё вступу вперще
зустрішаѐтэсё не тілэљи з уљраїнсэљпѐ мпвпѐ, а й з љирилицеѐ
взагалі, не маѐши найменщпгп уёвленнё прп уљраїнсэљу літературу,
істпріѐ, љулэтуру [дуган., с. 272].
Важливе знашеннё ёљ длё студентів, таљ і длё самих уљраїнців,
ёљі прпживаѐтэ в Хпрватії, малп урпшисте відљриттё в березні 2011 р.
ппшеснпї аудитпрії ім. Т. Шевшенља на філпспфсэљпму фаљулэтеті
Загребсэљпгп університету та виданнё у 2014 рпці вибраних твпрів
Тараса Шевшенља в перељладі хпрватсэљпѐ мпвпѐ.
На базі љафедри відбуваятэсё рёд захпдів ъпдп презентації
уљраїнсэљпї љулэтури, літератури та науљи в Хпрватії, прганізпвуѐтэсё
літературні вешпри, љпнференції, демпнстрації љінпфілэмів на
уљраїнсэљу тематиљу та ін.

_______________
1.

У башвансэљп-срімсэљпму варіанті уљраїнсэљпї літературнпї мпви знаљ «и»
вимпвлёятэсё ёљ /і/, але не ппм’ёљщуя пригплпсний перед спбпѐ і нагплпс
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2.

Русинсэља мпва – башвансэљп-срімсэљий варіант уљраїнсэљпї літературнпї мпви.

Davor Lagudza. Ukrainians and Ukrainian Studies in Croatia
The article deals with current state of Ukrainian and Ukrainian
studies in schools and universities at Croatia. The history of Ukrainian
and Ukrainian studies, the existing teaching of Ukrainian in Croatia is
analysed.
Key words: Ukrainian in Croatia, Diaspora, Ukrainistics, Croatia,
Zagreb University, Department of Ukrainian language and literature.

73

Давор Лагудза

______________________________
1. Дуганджиш А. Вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї в
Загребсэљпму університеті (сушасний стан і рпзвитпљ
уљраїністиљи в Хпрватії) / А. Дуганджиш, Д. Павлещен // Тепріё і
праљтиља виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї : зб. науљ.
працэ. – Лэвів, 2014. – Вип. 9. – С. 268-278.
2. Загребсэљий університет *Елељтрпнний ресурс+ / Режим дпступу:
– http://www.unizg.hr/.
3. Ппппвиш М. Љпрптљий ељсљурс в істпріѐ уљраїністиљи на
Філпспфсэљпму фаљулэтеті Загребсэљпгп університету /
М. Ппппвиш // Љпмпаративні дпслідженнё слпв’ёнсэљих мпв і
літератур: Пам’ёті аљадеміља Лепніда Булахпвсэљпгп : зб. науљ.
працэ. – Спеціалэний випусљ. – Љ. : Љиївсэљий націпналэний
університет імені Тараса Шевшенља, 2009. – С. 87-93.
4. Філпспфсэљий
фаљулэтет
Загребсэљпгп
університету
*Елељтрпнний
ресурс+
/
Режим
дпступу:
–
http://www.ffzg.unizg.hr/ .
5. Flaker A. Autotopografija II / А. Flaker. – Zagreb : Durieux, 2010. –
474 s.

74

Українська мова у світі. Львів, 2014

ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКА З УМІ ДЛЯ ДІТЕЙ
Наталія Мартинишин
У статті ппрущенп прпблему браљу підрушниљів з уљраїнсэљпї мпви
ёљ інпземнпї длё дітей. Увагу зпсередженп на аналізі дитёших
підрушниљів длё навшаннё англійсэљпї мпви з метпѐ псмисленнё
пснпвних принципів уљладаннё таљих навшалэних љниг і длё
ппдалэщпї рпзрпбљи рељпмендацій і підрушниља з уљраїнсэљпї
мпви ёљ інпземнпї ппдібнпгп зразља.
Љлѐшпві слпва: підрушниљ з уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї длё
дітей, тематишний блпљ, лељсишний мінімум.

Љпристэ від вившеннё інпземних мпв перепцінити важљп. Це
завжди і в будэ-ёљпму віці аљтуалэнп. Сэпгпдні все шастіще навітэ
дітей раннэпгп віљу залушаѐтэ дп вившеннё інпземних мпв. Це,
безперешнп, правилэнп, псљілэљи пптенціал дитёшпгп мпзљу дуже
велиљий. Важливп тілэљи вшаснп дпппмпгти дитині рпзвинути те, ъп
заљладенп прирпдпѐ. А мпжливпстей длё цэпгп дпстатнэп. І пппри
нпвітні сппспби навшаннё (йдетэсё прп те, за дпппмпгпѐ шпгп
навшати мпви), не втрашая аљтуалэнпсті метпд виљпристаннё
підрушниља. Вибір дитёших підрушниљів з інпземних мпв – велиљий.
Але зрпзумілп, ъп найљраъих резулэтатів мпжна дпсёгнути,
вившаѐши ту ши інщу мпву за пригіналэними підрушниљами. Світпва
мпвпзнавша спілэнпта у сфері навшалэних рпзрпбпљ, в ёљих ппданий
матеріал ппзиціпнуя мпву ёљ інпземну, дпсёгнула знашних виспт.
Уљраїнсэљі мпвпзнавці таљпж за ппрівнёнп љпрптљий прпміжпљ шасу
зуміли зміцнити статус уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї. Ољрім
дпслідженэ в тепретишній плпъині, я напрацѐваннё приљладнпгп
хараљтеру – підрушниљи та ппсібниљи з УМІ. Над ствпреннём
метпдишнпгп забезпешеннё длё УМІ працѐѐтэ науљпвці багатэпх
уљраїнсэљих університетів. Вагпмі дпсёгненнё в цій сфері мая
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Міжнарпдний інститут псвіти, љулэтури та зв’ёзљів з діасппрпѐ
Націпналэнпгп університету «Лэвівсэља пплітехніља» (МІОЉ).
Загалпм прпцес виљладаннё УМІ дпрпслим пплегщуятэсё,
періпдишнп з’ёвлёѐтэсё нпві підрушниљи і ппсібниљи. На жалэ, цэпгп
не мпжна сљазати прп підрушниљи з УМІ длё дітей. Вітшизнёним
дпслідниљам в цэпму напрёмі найперще вартп вившити дпсвід
заљпрдпнних фахівців, ппшинаѐши з аналізу підрушниљів і ппсібниљів,
ёљі успіщнп апрпбувалисё. Ппщиреними і ппљазпвими в цій галузі я
навшалэні љпмплељси з англійсэљпї мпви, ёљі вдпсљпналѐвалисё
впрпдпвж тривалпгп шасу і мпжутэ бути пріянтирами в рпбпті над
ствпреннём дитёшпгп љурсу з УМІ.
У статті рпзглёнутп рёд підрушниљів рівнё А1 з метпѐ
систематизації та узагалэненэ уёвленэ прп те, ёљим мая бути дитёший
підрушниљ з інпземнпї мпви длё мпжливпгп ппдалэщпгп
дпслідженнё з приљладним дпппвненнём.
Рпзппшнемп з підрушниља серії «New stepping stones»
(шптирирівневий љурс англійсэљпї мпви длё дітей, ёљий базуятэсё на
успіщнп апрпбпваній серії Stepping stones). Отже, підрушниљ «New
stepping stones 1» [1] уљладенп за тематишним принциппм з
виљпристаннём метпду наљппишеннё навшалэних пдиницэ в межах
љпжнпї з тем. Оснпву підрушниља станпвлётэ 4 тематишні блпљи
(«Дпмащні улѐбленці», «Шљпла», «Сім’ё», «Зпвніщністэ»), љпжен з
ёљих міститэ ппв’ёзані за змістпм шастини (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F),
љпжна наступна з ёљих я сљладніщим прпдпвженнём пппереднэпї.
Частини 1E, 1F у љпжнпму тематишнпму блпці я заљлѐшними,
завданнё в них прганізпвані за принциппм систематизації та
узагалэненнё. Щпдп тем, представлених длё вившеннё у підрушниљу,
тп автпри, відппвіднп дп рівнё А1, відібрали їх у межах пспбистіснпї
сфери, а таљпж дпбре прпілѐстрували пспбливпсті вживаннё
шислівниља та лељсиљи на ппзнашеннё љплэпрів – насљрізних «тем»
«New stepping stones 1».
Дп љпжнпгп тематишнпгп блпљу підібранп пснпвний та
дпппвнѐѐші тељсти (аудіптељсти, істпрії в малѐнљах), на пснпві ёљих
рпзрпблені всі вправи блпљу. Велиљим плѐспм підрушниљів на зразпљ
«New stepping stones» я ціљаве, дпбре ілѐстрпване наппвненнё,
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дпступний сппсіб виљладу, ъп сприёя прирпднпму прпцесу
засвпяннё мпви дітэми. «Найнпвіщі тепрії вљазуѐтэ, ъп мисленнё у
дитини рпзвиваятэсё під шас взаямпдії з дпвљіллём – љпли дитина
бере предмети в руљи та співставлёя знане з незнаним, за
дпппмпгпѐ твпршпгп малѐваннё, писаннё, рпзмпви» [2, с. 29].
Автпри підрушниља «New stepping stones 1» рпзуміѐтэ переваги
љреативнпгп предметнпгп навшаннё, тпму в љпжнпму тематишнпму
блпці я завданнё, ёљі передбашаѐтэ вигптпвленнё шпгпсэ (бейджа,
ігращљи з підрушних матеріалів: паперпвпї дзиґи, љубиља тпъп)
свпїми руљами. Ціљавп, ъп за дпппмпгпѐ таљих власнпруш
вигптпвлених решей автпри прпппнуѐтэ вправлётисё в писэмі
(підписати бейджиљ, іменні љартљи і т. ін.). Завданнё длё рпзвитљу
інщих видів мпвленнявпї діёлэнпсті ппв’ёзані ёљ взаямпзалежні:
тељст длё аудіѐваннё – пснпва длё вправ з відпрацѐваннё
љпмуніљативних навишпљ (гпвпріннё), самі умпви завданэ, приљлади
правилэних запитанэ-відппвідей, підписи дп љартинпљ мпжна
вважати «міні-вправами» длё шитаннё. Ціљавіщим длё дітей прпцес
засвпяннё мпви рпблётэ фптпграфії, тељсти пісенэ, навшалэні ігри,
веселі малѐнљи, ёљі автпри виљпристали у підрушниљу.
Ољрім тематишних блпљів, автпри «New stepping stones 1»
прпппнуѐтэ ппзнайпмитисё з хараљтерними (в інтерпретації љраїни,
мпву ёљпї вившаѐтэ діти) атрибутами свётљуванэ Різдва, Велиљпднё
тпъп. Ці міні-шастинљи підрушниља не пбтёжені лељсишнп ши
граматишнп, впни несутэ љраїнпзнавшу інфпрмаціѐ, ёљу автпри
заљлали в малѐнљи, пісенні тељсти, реші (листівљи, писанљи), ёљі
запрпппнпванп дітём вигптпвити власнпруш.
Љінцівља підрушниља – слпвниљ, прганізпваний за тематишним
принциппм (назви на ппзнашеннё љплэпрів, шисел, назви дпмащніх
улѐбленців, шастин тіла, «щљілэна» лељсиља, лељсиља длё
найменуваннё псіб за рпдпвими зв’ёзљами і віљпвим фаљтпрпм),
дпппвнений граматишним дпвідниљпм.
Наступні підрушниљи серії «New stepping stones», відппвіднп, я
прпдпвженнём «New stepping stones 1» і струљтурнп ствпрені за
таљпѐ ж схемпѐ. Обрані теми рпзљриваѐтэсё шерез відпрацѐваннё
таљих самих типів завданэ і, ёљ і передбашалпсё, містётэ знашнп
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білэще навшалэнпгп матеріалу різних мпвних рівнів, бп на вившене за
підрушниљпм «New stepping stones 1» нащарпвуятэсё нпвий,
зумпвлений тематишнп лељсиљп-граматишний матеріал.
Підвиъена увага дп «New stepping stones 1» в цій статті
зумпвлена тим, ъп цей підрушниљ струљтурнп відрізнёятэсё від
інщих, ёљі рпзглёдаямп, він деъп усљладнений і йпгп мпжна
випљремити ёљ пдин зі струљтурних різнпвидів (сљажімп, длё
ппглибленпгп вившеннё теми).
Інщі підрушниљи – Welcome 1, pupil’s book (Elizabeth Gray,
Virginia Evans) [3], Family and friends 1, class book (Naomi Simmons) [4],
Big English 1, student’s book (Mario Herrera, Christopher Sol Cruz) [5],
English together 1, holiday house (Diana Webster, Anne Worrall) [6], Fly
high 1, pupil’s book (Danae Kozanoglou) [7] – умпвнп рпзглёдатимемп
в межах другпгп струљтурнпгп різнпвиду, псљілэљи я рёд спілэних
пзнаљ, ъп їх ппяднуѐтэ: струљтура (сљладаѐтэсё з ѐнітів – тем (від 9
дп 15), принцип відбпру матеріалу, граматишні «вљрапленнё», типи
завданэ, пріянтаціё на види мпвленнявпї діёлэнпсті.
Прпаналізувавщи
виъевљазані
підрушниљи,
мпжна,
насамперед, зрпбити виснпвљи прп «тематишний мінімум» – те, ъп
пбпв’ёзљпвп ппвиннп бути у дитёших підрушниљах з інпземнпї мпви
рівнё А1. Ппрівнённё змістпвпгп наппвненнё підрушниљів шітљп
ппљазалп градаціѐ тем: «Зпвніщністэ» і «Тварини» представлені в 5
підрушниљах; «Їжа», «Одёг», «Сім’ё» – в 4-х підрушниљах; «Денэ
нарпдженнё», «Рпзваги, ігри», «Аљтивністэ (Діяслпва руху)», «Занёттё
вдпма», «Мій дім (Інтер’яр)», «Шљілэне приладдё», «Привітаннё,
знайпмствп» – в 3-х підрушниљах, і теми «Ппгпда (щирпљп)»,
«Ігращљи», «Піљніљ» – в 2-х підрушниљах. Ољрім цэпгп, в
прпаналізпваних підрушниљах заёвлені теми «Рпзппрёдпљ днё»,
«Незабутні мпменти», «Прпфесії», «Мій ланш», «Мпё спалэнё», «Мпї
друзі», «У љласній љімнаті», «Види сппрту». Щпдп зазнашених назв
тем, тп, псљілэљи пдне й те ж за змістпм в різних підрушниљах ппрізнпму найменпване, зрушніще длё ппису в статті љпристуватисё
пдніяѐ, найбілэщ тпшнпѐ назвпѐ. Загалпм, таља міні-статистиља я не
лище підтвердженнём переваг тематишнпгп принципу уљладаннё
підрушниљів длё дітей, її резулэтат – засвідшеннё наёвнпсті спілэних
тем в љілэљпх підрушниљах – сприётливе підґрунтё длё випљремленнё
лељсишних мінімумів в межах љпжнпї з тем.
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Наступне, ъп пб’яднуя всі прпаналізпвані підрушниљи, – вагпма
шастина завданэ, зпріянтпваних на вившеннё љплэпрів і шисел, а
таљпж лељсиљи на їх ппзнашеннё. В деёљих підрушниљах (Fly high 1,
pupil’s book (Danae Kozanoglou), English together 1, holiday house
(Diana Webster, Anne Worrall)) цей матеріал (љплэпри і шисла)
ппдаѐтэ незалежнп, ёљ і інщі теми (ппвними пљремими ѐнітами), в
інщих («New stepping stones 1», «Family and friends 1») – тпй самий
матеріал представлений ёљ вступна шастина, ъп передуя пснпвним
тематишним. Третій варіант рпзміъеннё цэпгп навшалэнпгп
матеріалу – йпгп шастљпвий рпзппділ пп всіх ѐнітах (тематишних
блпљах) підрушниља («Welcome 1», «Big English 1»).
Отже, тематиља, шисла і љплэпри – пснпвні, заљладені у всіх
прпаналізпваних підрушниљах, пріянтири длё відбпру лељсиљи,
граматиљи, типів завданэ і їх спрёмуваннё на певний вид
мпвленнявпї діёлэнпсті.
Ще пдна спілэністэ прпаналізпваних љниг – алфавіт. Прпте
автпри у різний сппсіб ввпдётэ йпгп в підрушниљи. Зпљрема, у серії
«New stepping stones» вившеннё абетљи передбашене аж у «New
stepping stones 2» [8], в інщих підрушниљах алфавіт належитэ абп дп
вступнпї шастини, таљ самп ёљ інфпрмаціё прп љплэпри та шисла, абп
шастљпвп представлений в љпжній темі підрушниља.
Щп стпсуятэсё граматиљи, тп в дитёших підрушниљах рівнё А1
шітљпгп системнпгп вившеннё цэпгп рівнё уљраїнсэљпї мпви ъе не
мпже бути. Все звпдитэсё дп запам’ётпвуваннё питалэних слів,
пснпвних питалэних љпнструљцій (Яљ тебе звати? Яљ ти? Щп це? Хтп
це? Де ти живещ? Људи ти йдещ?), пспбпвих займенниљів, діяслів
руху і найнепбхідніщпгп мпвнпгп матеріалу, ёљий прив’ёзаний дп
певнпї теми.
Вихпдёши з пписанпгп виъе, мпжна зрпбити таљі виснпвљи прп
дитёший підрушниљ з УМІ:
1. Сѐжетне ппяднаннё тем: «Зпвніщністэ», «Тварини», «Їжа»,
«Одёг», «Сім’ё», «Ігри», «Аљтивний сппсіб життё», «Мій дім», «Мпё
щљпла», «Знайпмствп». Љпжній темі буде відведенп 1 мпдулэ, в
межах ёљпгп мпвний матеріал ціяї теми відпрацэпвуватиметэсё за
дпппмпгпѐ всіх 4-х видів мпвленнявпї діёлэнпсті.
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2. Знашна шастина завданэ буде спиратисё на аудіптељсти.
Слухати і відтвпрѐвати – це пснпвне, шпгп маѐтэ навшитисё діти
насамперед.
3. Граматиља ппдаватиметэсё длё запам’ётпвуваннё шастљпвп,
відппвіднп дп тематишних пптреб, без шітљпї системи.
4. Числа, љплэпри і алфавіт будутэ представлені й у вступній
шастині, і у тематишних шастинах підрушниља.
Отже, мпжна шастљпвп виправдати ідеѐ ствпреннё
ељсперименталэнпї версії підрушниља (мпжливп, навшалэнпгп
љпмплељсу) з УМІ длё дітей за аналпгіяѐ (в ёљійсэ мірі) дп
підрушниљів-пріянтирів. Яљъп б таљий підрушниљ був ствпрений – тп
це була б не лище навшалэна љнига длё дітей з УМІ, а й прпбний
зразпљ підрушниља таљпгп зразља длё мпвпзнавців, ёљі працѐѐтэ над
ствпреннём навшалэнп-метпдишнпгп забезпешеннё длё УМІ.
Тривалий прпцес апрпбації, ъп дуже важливий длё всіх навшалэних
матеріалів в галузі уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї, врещті ппљазав би
всі плѐси і недпліљи таљпгп дитёшпгп підрушниља. Це далп б
мпжливістэ всім, хтп ствпрѐватиме ппдібні љниги, надалі працѐвати
у правилэнпму руслі з ппдалэщими ёљісними резулэтатами.
В перспељтиві булп б дуже дпцілэнп на пснпві найљраъих
зразљів підрушниљів з УМІ длё дітей рпзрпбити й відппвідні
інтераљтивні љурси, наприљлад, у фпрмі гри. Це, пљрім тпгп, ъп
зрушнп та ціљавп, булп б ъе й дуже љприснп длё дітей, ёљі майже
підсвідпмп, бавлёшисэ за љпмп’ѐтерпм, пднпшаснп птримували б
задпвпленнё та знаннё.

Natalia Martynyshyn. Bases for Creation Textbook in Ukrainin as a Foreign
Language for Children
In the article the author raises the problem of lack of textbooks in
Ukrainian as a foreign language for children. A Special attention is
focused on the analysis of children's textbooks on learning English
language, with the aim of understanding the basic principles of their
creation and for further development of guidelines and a manual on
Ukrainian as a foreign language.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Андрій Моторний
У статті пљресленп деёљі прганізаційні прпблеми, з ёљими
стиљаѐтэсё ВНЗ Уљраїни при виљладанні студентам-інпземцём
љурсу уљраїнсэљпї мпви, і запрпппнпванп щлёхи їх врегулѐваннё.
Љлѐшпві слпва: уљраїнсэља мпва ёљ інпземна, навшалэні прпграми,
љпнцепціё мпвнпї псвіти.

Прптёгпм пстанніх рпљів у прпцесі виљладаннё уљраїнсэљпї
мпви ёљ інпземнпї (УМІ) студентам-нефілплпгам нагрпмадиласэ
низља прпблем прганізаційнпгп хараљтеру, виріщеннё ёљих, на нащу
думљу, сприётиме ппдалэщпму ппліпщеннѐ мпвнпї підгптпвљи
майбутніх фахівців з зарубіжних љраїн.
У струљтурнп-прганізаційнпму плані виљладаннё УМІ певнпѐ
мірпѐ перейнёлп естафету від радёнсэљпї системи виљладаннё
рпсійсэљпї мпви ёљ інпземнпї, ёља, ёљъп відљинути її ідеплпгішну
сљладпву, була дпситэ неппганп ппбудпвана. Майже без змін
зберігсё, наприљлад, ппділ «мпвних» навшалэних гпдин пп љурсах, ёљ
і раніще, за рамљи навшалэних планів длё інпземців винесені деёљі
предмети, ёљі впни не вившаѐтэ і за рахунпљ ёљих власне і
забезпешуятэсё ппвнпцінне вившеннё УМІ.
Яљ відпмп, базпвими дпљументами длё виљладаннё УМІ
нефілплпгам я рељпмендпвана Міністерствпм псвіти і науљи Уљраїни
типпва навшалэна прпграма з уљраїнсэљпї мпви длё студентівінпземців пснпвних фаљулэтетів нефілплпгішнпгп прпфілѐ [1] та
відппвідний наљаз цэпгп ж Міністерства, виданий у шервні 2006 рпљу
[3]. Пппри пљремі недпліљи, цё прпграма уљладена таљим шинпм, ъп
загалпм дая щирпљий прпстір длё твпршпї рпбпти виљладаша у
студентсэљій аудитпрії, зпљрема у љпнтељсті виљпристаннё
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найнпвіщих інтераљтивних метпдів виљладаннё, застпсуваннё у
навшалэнпму прпцесі љпмп’ѐтерних технплпгій.
Разпм з тим ні виъезгаданим наљазпм та прпгрампѐ, ні
інщими дпљументи дпсі не унпрмпвана маљсималэна мпжлива
љілэљістэ інпземних студентів у мпвній групі. І лище пплпженнёми таљ
дпсі і не прийнётпї «Љпнцепції мпвнпї псвіти інпземців у виъих
навшалэних заљладах Уљраїни» передбашаятэсё: «...пбмеженнё
љілэљпсті інпземних студентів, ёљі ппанпвуѐтэ державну /
регіпналэну мпву і здпбуваѐтэ псвіту на підгптпвшпму фаљулэтеті
(відділенні), дп 10 псіб у групі; на пснпвних фаљулэтетах ВНЗ – дп 12
псіб у групі» [2]. Длё ппрівнённё: в СРСР діёла пбпв’ёзљпва дп
виљпнаннё дирељтива Мінпсвіти прп те, ъп љілэљістэ інпземних
студентів у мпвній групі мая станпвити від 4 дп 8 псіб. Зрпзумілп, ъп
сэпгпдні існуѐтэ прпблеми, ппв’ёзані з ељпнпміяѐ љпщтів,
пбмеженпѐ љілэљістѐ виљладацэљих ставпљ тпъп, але, з інщпгп бпљу,
праљтишне занёттё з мпви передбашая, ёљ відпмп, аљтивний љпнтаљт
виљладаша зі студентпм. Ошевиднп, ъп нпві інтераљтивні метпди
навшаннё мпжутэ певнпѐ мірпѐ сприёти виріщеннѐ ціяї прпблеми.
Разпм з тим вивести љпжнпгп пљремпгп студента на живий діалпг,
прпстіще љажуши, «рпзгпвприти» йпгп у переппвненій аудитпрії –
непрпста задаша навітэ длё дпсвідшенпгп виљладаша. А цей шинниљ,
безумпвнп, негативнп відбиваятэсё і на ёљпсті љпжнпгп пљремпгп
занёттё, і на рівні мпвнпї підгптпвљи інпземнпгп студента загалпм.
На нащу думљу, впрпвадженнё пбпв’ёзљпвпгп пбмеженнё дп
десёти студентів в пдній групі суттявп дпппмпглп б виріщеннѐ ціяї
прпблеми. Мпжливп, вартп вљлѐшити дп тељсту Ухвали љпнференції
відппвідний пунљт, у ёљпму вислпвити відппвідні ппбажаннё на
адресу Міністерства псвіти і науљи Уљраїни.
Непрпсті реалії сэпгпдніщнэпгп життё підљинули нам пстаннім
шаспм ъе пдну прпблему у питанні ъпдп прганізації вившеннё УМІ.
Йдетэсё прп пспбливу љатегпріѐ студентів-інпземців, ёљі навшалисэ у
Дпнецэљу, Лугансэљу, Љриму на англійсэљій абп рпсійсэљій мпві, а
заверщуѐтэ свпѐ прпфесійну підгптпвљу у ВНЗ Західнпї Уљраїни,
прпхпдёши сљпрпшений інтенсивний љурс уљраїнсэљпї, маљсималэнп
наближений дп їхніх праљтишних пптреб. Звишайнп, ъп всі пфіційні
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нпрмативні дпљументи, ппв’ёзані з вившеннём УМІ, у цэпму випадљу
не діѐтэ, а на передній план виступая лище майстерністэ та
прпфесійний дпсвід виљладаша, ёљий ппвинен за љпрптљий термін
(пспбливп, ёљъп, наприљлад, йдетэсё прп старщпљурсниљів) зрпбити
майже немпжливе. Вважаямп, ъп булп б дпцілэнп рпзрпбити
спеціалэні прпграми длё таљих інтенсивів з маљсималэним
виљпристаннём інтераљтивних метпдів навшаннё. При підгптпвці
таљих прпграм вартп виљпристати багатий ппзитивний дпсвід
виљладашів МІОЉу, ёљі регулёрнп прпвпдётэ літні мпвні щљпли з УМІ
(безумпвнп, з урахуваннём тпгп, ъп у цэпму випадљу йдетэсё
насамперед прп дпппмпгу інпземним студентам у ппдпланні мпвних
бар’ярів на рівні вившеннё ними свпїх фахпвих предметів).
Не мпжна не згадати у цій статті і прп ъе пдну прпблему,
щлёхи виріщеннё ёљпї таљпж лежатэ, на нащ ппглёд, у плпъині
застпсуваннё у навшалэнпму прпцесі нпвітніх љпмп’ѐтерних
технплпгій, інщих сушасних метпдиљ. Мпжливп, з ціяѐ прпблемпѐ не
знайпмі, наприљлад, у медишних ши деёљих інщих навшалэних
заљладах, але в умпвах пплітехніљи впна присутнё дпситэ давнп.
Йдетэсё прп непбхідністэ фпрмуваннё спілэних мпвних груп з шисла
інпземних студентів різних спеціалэнпстей.
Яљ відпмп, на занёттёх з УМІ длё нефілплпгів (зпљрема, на
старщих љурсах) перевага мая надаватисэ вившеннѐ мпви спеціалэнпсті,
зпљрема рпбпті љпжнпгп пљремпгп студента над тељстами, тематишнп
«прив’ёзаними» дп йпгп майбутнэпї прпфесії, вљлѐшнп з виљпнаннём
љпнљретних завданэ (писэмпвих і усних) під љпнтрплем виљладаша з
ппдалэщим вихпдпм на спілэну рпбпту в групі.
Тпму, на нащу думљу, у тій ситуації, љпли мпвна група
сфпрмпвана зі студентів з різних інститутів (фаљулэтетів), саме
застпсуваннё виъезгаданих метпдів навшаннё мпже сприёти
виріщеннѐ ціяї прпблеми.
З прпблемами виљладаннё УМІ за прпфесійним спрёмуваннём
в умпвах велиљпї різнпманітнпсті напрёмљів ппв’ёзанп таљпж питаннё
відсутнпсті уніфіљпваних навшалэних підрушниљів та ппсібниљів. У
цэпму плані «ппъастилп» лище нащій діасппрі, тпму ъп таљу
літературу гптуя длё неї прганізатпр ціяї љпнференції – МІОЉ.
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Осљілэљи у цэпму випадљу цё рпбпта зпсереджена в руљах пдніяї
љпманди прпфесіпналів, ми мпжемп гпвприти і прп систему, і прп
резулэтати, ёљі я настілэљи успіщними, ъп певну шастину матеріалів
виданэ МІОЉу мпжна сміливп виљпристпвувати і на занёттёх з інщими
інпземними студентами, а не лище з представниљами діасппри.
Разпм з тим, на нащу думљу, нагплпс, ёљий рпбитэсё сэпгпдні
на вившенні УМІ прпфесійнпгп спрёмуваннё, вимагая ппстанпвљи на
ппрёдпљ денний питаннё ъпдп ствпреннё підрушниљів та навшалэних
ппсібниљів (у тпму шислі й елељтрпнних, з виљпристаннём спеціалэнп
рпзрпблених љпмп’ѐтерних навшалэних прпграм) відппвідних
тематишних напрёмљів, передпвсім тих, ёљі я сэпгпдні найбілэщ
пппулёрними серед майбутніх інпземних спеціалістів.
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КЛЮЧОВІ ПОСТАТІ СЕРБСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ
Оксана Орленко, Драгана Василієвич
У статті рпзглёнутп діёлэністэ љлѐшпвих ппстатей сербсэљпї
уљраїністиљи. Прпаналізпванп їхній науљпвий і перељладацэљий
дпрпбпљ, пспбистий внеспљ у станпвленнё та рпзвитпљ
уљраїнпзнавства в Сербії. Випљремленп два пснпвні псередљи
уљраїністиљи: філплпгішний фаљулэтет у Белграді та філпспфсэљий
фаљулэтет у Нпвпму Саді.
Љлѐшпві слпва: уљраїністиља, Сербіё, уљраїнсэља мпва ёљ інпземна,
уљраїністиља в Сербії.

Уљраїністиља вважаятэсё дпвплі мплпдпѐ галуззѐ студій у
Сербії, хпша сербсэљп-уљраїнсэљі літературні, љулэтурні та істпришні
зв’ёзљи сёгаѐтэ у давня минуле. Визнашалэним мпментпм длё
рпзвитљу сербсэљпї уљраїністиљи мпжна вважати ппшатпљ дев’ёнпстих
рпљів, љпли в університетах уперще ппшали виљладати уљраїнсэљу
мпву ёљ другу інпземну абп другу слпв’ёнсэљу мпву (а таљпж
літературу). На філплпгішнпму фаљулэтеті у Белграді уљраїнсэљу мпву
виљладаѐтэ з 1991/92 рпљу на љафедрі славістиљи, у тпй шас ёљ на
љафедрі русиністиљи філпспфсэљпгп фаљулэтету Університету в
Нпвпму Саді уљраїнсэљу літературу виљладаѐтэ з 1991, а уљраїнсэљу
мпву — з 1997 рпљу. Згпдпм, у 2002 рпці, на белградсэљпму
філплпгішнпму фаљулэтеті булп відљритп спеціалэністэ «Уљраїнсэља
мпва та література»1 (2009 р. у зв’ёзљу з аљредитаціяѐ нпвих,
сушасних навшалэних прпграм назву зміненп на «Уљраїнсэља мпва,
література, љулэтура»).
Прпстежуѐши станпвленнё та рпзвитпљ уљраїнпзнавства в
Сербії, мпжна випљремити два періпди: 1) дп 1991 рпљу, длё ёљпгп
хараљтерні пппдинпљі науљпві статті та перељлади літературних
твпрів, зумпвлені передусім пспбистими љпнтаљтами між
писэменниљами та перељладашами двпх љраїн; і 2) періпд аљтивнпї
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науљпвпї, виљладацэљпї та перељладацэљпї діёлэнпсті, ёљий тривая з
1991 рпљу дп сэпгпдні.
Прптёгпм пстанніх двпх десётилітэ ппубліљпванп статті,
присвёшені традиціём уљраїністиљи в Сербії [4; 16; 17; 18], прпблемам
станпвленнё та рпзвитљу уљраїністишних студій [3; 24; 29] (а таљпж
дпппвідэ Л. Ппппвиш на VIII Міжнарпднпму Љпнгресі уљраїністів у
Љияві 2013 р.), зіставним дпслідженнём уљраїнсэљпї та сербсэљпї мпв
[11; 14; 15; 23; 30; 35], перељладам твпрів уљраїнсэљпї літератури
сербсэљпѐ мпвпѐ [15; 16; 24; 28]. У згаданих рпбптах прпстеженп
хрпнплпгіѐ уљраїністишних студій, дпслідженэ і перељладів абп
рпзглёнутп прирпду та напрёмљи дпслідженэ. Мета нащпї статті
пплёгая у визнашенні љлѐшпвих пспбистпстей, шиё діёлэністэ
виёвиласё визнашалэнпѐ длё рпзвитљу уљраїністиљи в Сербії.
Виріщалэну рплэ у станпвленні уљраїнпзнавших студій у Сербії
відіграли видатні сербсэљі славісти Богдан Терзич, Міодраг
Сибінович, Предраг Піпер та Людмила Попович, завдёљи шиїм
стараннём на філплпгішнпму фаљулэтеті у Белграді вперще булп
запрпвадженп уљраїнсэљу мпву та літературу.
Бпгдан Терзиш (1928 р. н.) був перщим виљладашем уљраїнсэљпї
мпви на філплпгішнпму фаљулэтеті в Белграді, аљтивним шленпм
Сербсэљп-уљраїнсэљпгп тпвариства, перељладашем і уппрёдниљпм
перщпї збірљи уљраїнсэљих нарпдних љазпљ [31], а таљпж автпрпм
љілэљпх науљпвих працэ у галузі уљраїністиљи. Рпбпти відпмпгп
белградсэљпгп славіста *30; 35+ заљлали ґрунт длё зіставних
дпслідженэ уљраїнсэљпї та сербсэљпї мпв.
Міпдраг
Сибінпвиш
(1937 р. н.)
–
найвідпміщий
і
найаљтивніщий перељладаш уљраїнсэљпї літератури в Сербії. Йпгп
перељлади публіљуѐтэ у сербсэљій літературній періпдиці прптёгпм
љілэљпх десётилітэ; впни вхпдётэ дп љілэљпх антплпгій, а саме дп
уппрёдљпванпї ним антплпгії Вірші уљраїнсьљих письменниљів про
љохання [33], дп ёљпї разпм з йпгп перељладами увійщли перељлади
Л. Ппппвиш, дп Антології уљраїнсьљої поезії XVI – XX століть,
уппрёдљпванпї Л. Ппппвиш [2], Антології поезії репресованих поетів
«Тавровані» [5], другпгп виданнё збірљи вибраних твпрів Тараса
Шевшенља сербсэљпѐ мпвпѐ [7] та збірљи вірщів Віљтпра Љпрдуна [8].
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Прпфеспр Сибінпвиш у плані уљраїністиљи прпвадив не лище
перељладацэљу діёлэністэ, але й науљпву: ппубліљпванп дељілэља
статей прп уљраїнсэљу літературу та сербсэљп-уљраїнсэљі взаямини у
сербсэљій науљпвій періпдиці та мпнпграфіѐ «За обрієм» [27].
М. Сибінпвиш регулёрнп виступая на літературних вешпрах,
љпнференціёх та інщих захпдах, ёљі прганізпвуѐтэ белградсэљі
уљраїністи. У 2004 рпці йпму булп присудженп престижну
міжнарпдну уљраїнсэљу нагпрпду ім. Івана Франља за перељлад
вірщів, ъп увійщли дп Антології уљраїнсьљої поезії «Наперељір
вітрам» (У инат ветровима, 2002), і пппулёризаціѐ уљраїнсэљпї
љулэтури за љпрдпнпм.
Прпфеспр љафедри славістиљи та дійсний шлен Сербсэљпї
аљадемії науљ і мистецтв Предраг Піпер (1950 р. н.) вже не пдне
десётиліттё підтримуя науљпву діёлэністэ уљраїністів. Він був
науљпвим љерівниљпм автпра перщпї магістерсэљпї та дпљтпрсэљпї
рпбіт з уљраїнсэљпї мпви, рецензентпм љілэљпх мпнпграфій та
автпрпм статей, у ёљих уљраїнсэља та сербсэља мпви дпсліджувалисэ у
зіставнпму аспељті.
Визнашнпѐ пспбистістѐ серед сербсэљих уљраїністів,
безсумнівнп, я випусљницё Љиївсэљпгп націпналэнпгп університету
ім. Т. Шевшенља, дпљтпр філплпгішних науљ Лѐдмила Ппппвиш
(1965 р. н.), ёља з 2013 рпљу пбіймая ппсаду завідуваша љафедри
славістиљи Белградсэљпгп університету. Впна виљладая тепретишні
лінгвістишні дисципліни на матеріалі уљраїнсэљпї мпви (фпнетиља,
мпрфплпгіё, істпришна граматиља, синтаљсис, лінгвістиља тељсту) в
Університеті у Белграді й уљраїнсэљу мпву та літературу в Університеті
у Нпвпму Саді.
Прпфеспр Ппппвиш я автпрпм перщпї магістерсэљпї рпбпти в
галузі уљраїністиљи у Сербії «Семантиља назв љплэпрів у рпсійсэљпму,
уљраїнсэљпму та сербсэљпму фплэљлпрі» (1991) та дпљтпрсэљпї
дисертації «Епістплёрний дисљурс уљраїнсэљпї та сербсэљпї мпв»
(1997) *12+, гплпвпѐ Уљраїнсэљп-сербсэљпгп тпвариства, пдним із
перщих виљладашів уљраїнсэљпї мпви та літератури та заснпвниљпм
групи уљраїнсэљпї мпви, літератури, љулэтури (2002). Резулэтатпм її
пліднпї науљпвпї діёлэнпсті стали шисленні статті, ъп вийщли друљпм
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у Сербії та в інщих љраїнах, љілэља мпнпграфій, присвёшених
епістплёрнпму дисљурсу в сербсэљій та уљраїнсэљій мпвах,
зіставленнѐ мпвнпї љартини світу сербів та уљраїнців, љлѐшпвим
мпментам уљраїнсэљпї літератури, љатегпріём таљсису та
евіденційнпсті у двпх мпвах *12; 13; 14; 22+. Науљпва та
перељладацэља діёлэністэ вшенпї, љілэља уппрёдљпваних антплпгій
твпрів уљраїнсэљих автпрів *2; 5; 7+, прганізаціё шисленних захпдів,
спрёмпваних на пппулёризаціѐ уљраїнсэљпї мпви та љулэтури в
Сербії, були підставпѐ нагпрпдити її прденпм љнёгині Олэги ІІІ
ступенё за заслуги в рпзвитљу уљраїнсэљпї мпви, літератури і љулэтури
ппза межами Уљраїни.
Љрім прпфеспра Л. Ппппвиш, рпзвитљпм та пппулёризаціяѐ
уљраїністиљи в Белграді займаѐтэсё дпцент Мілена Іванович, асистент
Таня Гаев, лељтпри уљраїнсэљпї мпви Юлія Драгойлович і Анастасія
Білозуб, аспірантља љафедри славістиљи Драгана Василієвич.
Дпљтпр філплпгішних науљ Мілена Іванпвиш вперще зустріласё з
уљраїнсэљпѐ мпвпѐ та літературпѐ ёљ другпѐ слпв’ёнсэљпѐ під шас
навшаннё на відділені русистиљи. Впна захистила магістерсэљу рпбпту
на тему «Љатегпріё перехіднпсті в уљраїнсэљій та сербсэљій мпвах», на
пснпві ёљпї згпдпм булп надруљпванп пднпйменну мпнпграфіѐ [6] та
љілэља пљремих науљпвих працэ. Прпдпвжуѐши зіставне дпслідженнё
граматишних систем уљраїнсэљпї та сербсэљпї мпв, впна захистила
дпљтпрсэљу дисертаціѐ прп љатегпріѐ рпдів діяслівнпї дії у двпх
мпвах. Найближшим шаспм за матеріалами дисертації буде
надруљпвана мпнпграфіё. Дп заціљавленэ М. Іванпвиш вартп дпдати
перељлад – ёљ у тепретишнпму (дпслідженнё прпблем перељладу з
уљраїнсэљпї мпви на сербсэљу, спецљурси з перељладпзнавства), таљ і
в праљтишнпму рпзумінні (разпм з Аллпѐ Татаренљп впна перељлала
рпман «Перверзіё» Ю. Андрухпвиша, уппрёдљувала збірљу
уљраїнсэљих љазпљ, перељладених студентами-уљраїністами, брала
ушастэ у љілэљпх перељладацэљих майстернёх, ппубліљувала пљремі
перељлади у згадуваних антплпгіёх і літературних журналах тпъп).
Наразі впна виљладая сушасну уљраїнсэљу мпву, фпнплпгіѐ та
мпрфплпгіѐ уљраїнсэљпї мпви, веде спеціалэні љурси з худпжнэпгп та
науљпвп-технішнпгп перељладу, виљпнуя пбпв’ёзљи гплпвнпгп
редаљтпра студентсэљпгп шасппису «Віљнп»3, у ёљпму публіљуѐтэсё
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перељлади твпрів уљраїнсэљпї літератури, а таљпж бере ушастэ у
рпбпті науљпвих љпнференцій у Сербії та за љпрдпнпм. Мілена
Іванпвиш таљпж я автпрпм сербсэљп-уљраїнсэљпгп рпзмпвниља (у
співавтпрстві з Л. Ппппвиш) [18].
Будуши найљраъпѐ студентљпѐ серед тих, хтп у 1991/92
навшалэнпму рпці ппшав вившати уљраїнсэљу мпву на філплпгішнпму
фаљулэтеті, Танё Гаев птримала мпжливістэ ппбувати на літній щљплі
уљраїнсэљпї мпви у Љияві. Зараз впна аљтивнп займаятэсё
дпслідженнём уљраїнсэљпї літератури, передусім семантиљпѐ
шислівниљів у сербсэљпму та уљраїнсэљпму фплэљлпрі, твпршістѐ
М. Љпцѐбинсэљпгп та питаннёми рецепції уљраїнсэљпї літератури в
Сербії, ъп стане темпѐ її дпљтпрсэљпї дисертації. Т. Гаев таљпж бере
аљтивну ушастэ в прганізації љафедралэних захпдів та перељладая
твпри уљраїнсэљих писэменниљів. Асистент Танё Гаев з 2002 рпљу
виљладая давнѐ уљраїнсэљу літературу, уљраїнсэљу літературу ХІV–
XVIII стплітэ, уљраїнсэљу літературу XIX стпліттё та шитая спецљурси з
твпршпсті Љпцѐбинсэљпгп.
Лељтпр уљраїнсэљпї мпви, љандидат філплпгішних науљ Юліё
Драгпйлпвиш (Білпнпг) з 2005 рпљу веде праљтишні занёттё з сушаснпї
уљраїнсэљпї мпви на ппшатљпвпму, середнэпму та виспљпму рівнёх і
шитая тепретишні љурси з лељсиљплпгії, лељсиљпграфії та фразеплпгії
уљраїнсэљпї мпви, публіљуя рпбпти на тему сербсэљпї та уљраїнсэљпї
літератури, регулёрнп прганізпвуя ппзанавшалэні захпди з метпѐ
пппулёризації уљраїнсэљпї љулэтури серед студентів-філплпгів.
Незамінним ппсібниљпм ёљ длё сербів, ъп вившаѐтэ уљраїнсэљу мпву,
таљ і длё уљраїнсэљих сербістів я Коротљий уљраїнсьљо-сербсьљий
словниљ сполучуваності слів [9], уљладений неѐ у співавтпрстві з
лељтпрпм сербсэљпї мпви у Љияві Деёнпм Айдашишем. У майбутнэпму
пшіљуятэсё виданнё підрушниља уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї длё
ппшатљівців «Говоримо уљраїнсьљою» (Ю. Драгпйлпвиш у співавтпрстві
з Л. Петрпвсэљпѐ). Під її љерівництвпм студенти старщих љурсів вже
љілэља місёців працѐѐтэ над ствпреннём елељтрпннпгп слпвниља
найшастптніщих слів уљраїнсэљпї мпви.
Лељтпр уљраїнсэљпї мпви, љандидат філплпгішних науљ
Анастасіё Білпзуб виљладая сушасну уљраїнсэљу мпву й уљраїнсэљу
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літературу ХХ стпліттё. Предметпм її науљпвих заціљавленэ я сушасна
уљраїнсэља література, зпљрема представниљи станіславсэљпгп
фенпмена, шиё твпршістэ була темпѐ її љандидатсэљпї дисертації
«Мпвна гра в уљраїнсэљпму ппстмпдернпму дисљурсі (на матеріалі
прпзпвих твпрів представниљів станіславсэљпгп фенпмена)», ёља була
захиъена в Дпнецэљпму націпналэнпму університеті, та љілэљпх
пљремих науљпвих працэ. А. Білпзуб виљладая сушасну уљраїнсэљу
літературу, веде праљтишні занёттё з сушаснпї уљраїнсэљпї мпви та
синтаљсису, аљтивнп працѐя зі студентами у ппзанавшалэний шас.
Зараз впна гптуя матеріали прп вившеннё уљраїнсэљпї мпви длё
передаші «Уљраїнсэља панпрама» на зампвленнё радіптелељаналу
«Впявпдина».
Аспірантља љафедри славістиљи, випусљницё відділенэ
рпсійсэљпї та уљраїнсэљпї філплпгії Драгана Василіявиш з 2013 рпљу
виљладая уљраїнсэљу мпву ёљ другу інпземну ши другу слпв’ёнсэљу.
Љрім тпгп, впна займаятэсё дпслідженнём пплітишнпгп дисљурсу в
уљраїнсэљій, сербсэљій і рпсійсэљій мпвах, ъп булп темпѐ її
магістерсэљпї рпбпти та вившеннём питанэ метпдиљи виљладаннё
рпсійсэљпї та уљраїнсэљпї мпв. Д. Василіявиш я редаљтпрпм сайту
уљраїністиљи і заступниљпм редаљтпра студентсэљпгп шасппису
«Віљнп». Її перељлади п’яс Олељсандра Вітра «Станціё» та Олега
Миљплайшуља «Офіціант» разпм із перељладами М. Іванпвиш, Т. Гаев
та ін. залушенп дп Антології сучасної уљраїнсьљої п’єси (уппрёдниљи
Л. Ппппвиш, Н. Неждана, у друці).
Свій вљлад у станпвленнё та рпзвитпљ уљраїністиљи в
Белградсэљпму університеті внесли й лељтпри уљраїнсэљпї мпви, ъп
певний шас виљладали на філплпгішнпму фаљулэтеті: Лесё Петрпвсэља
(2003-2005 рр.), ёља згпдпм переїхала дп Загреба виљладати
уљраїнсэљу мпву, та Олељсандр Григпр’яв (2005-2006 рр.).
Осередљпм уљраїнпзнавства в Нпвпму Саді я љафедра
русиністиљи4: виљладаші Юліан Тамащ, Янљп Рамаш, Анамаріё РамашФурман і Олељсандр Мудрий, а таљпж дпцент љафедри істпрії Джура
Гарді.
Прпфеспр Університету в Нпвпму Саді Юліан Тамащ
(1950 р. н.) – дпљтпр філплпгішних науљ, ппшесний дпљтпр
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Ужгпрпдсэљпгп націпналэнпгп університету, дійсний шлен Аљадемії
науљ і мистецтв Впявпдини з 2004 рпљу (та її гплпва 2004-2008 рр., з
2012 р.), інпземний шлен Націпналэнпї аљадемії науљ Уљраїни з
1997 р., лауреат шисленних сербсэљих, уљраїнсэљих та русинсэљих
нагпрпд і премій, серед ёљих слід відзнашити прден урёду Уљраїни за
љпнсплідаціѐ світпвпгп уљраїнства (2005). Юліан Тамащ виљладая
љурси уљраїнсэљпї та зарубіжнпї літератури длё студентів-русиністів.
Багатпгранна й винётљпвп плідна діёлэністэ прпфеспра пхпплѐя ёљ
науљпву рпбпту в галузі русинсэљпї, уљраїнсэљпї літератури,
літературпзнавшпї љпмпаративістиљи, таљ і власну твпршістэ. Йпгп
дпрпбпљ станпвитэ ппнад тисёшу ппубліљпваних рпбіт, врахпвуѐши
білэще 50-ти мпнпграфій, пднппсібних та у співавтпрстві. Ю. Тамащ
аљтивнп дпсліджуя місце уљраїнсэљпї літератури у світпвпму
љпнтељсті. Цій прпблемі присвёшенп йпгп мпнпграфіѐ «Уљраїнсьља
література між Сходом і Заходом» [34], у ёљій твпршістэ видатних
уљраїнсэљих писэменниљів рпзглёнутп у ппрівнённі з певними
твпрами зарубіжних літератпрів. У 2013 рпці з ініціативи
Ужгпрпдсэљпгп університету мпнпграфіѐ булп перељладенп
уљраїнсэљпѐ мпвпѐ.
Прпфеспр Янљп Рамаш (1955 р. н.), дпљтпр істпришних науљ,
виљладаш љафедри русиністиљи, займаятэсё дпслідженнём істпрії
русинів, істпрії Впявпдини XVII і XIX стплітэ, русинсэљим та
уљраїнсэљим фплэљлпрпм. Љрім істпришних дисциплін, він виљладая
уљраїнсэљу літературу XIV–XVIII стплітэ на філплпгішнпму фаљулэтеті в
Белграді. Прпфеспр я автпрпм ппнад ста науљпвих рпбіт, љілэљпх
мпнпграфій, підрушниљів з істпрії русинів. Йпгп дпљтпрсэља
дисертаціё «Істпріё русинів Південнпї Угпръини (1745–1918)»,
захиъена на істпришнпму фаљулэтеті в Ужгпрпді в 1995 рпці, буда
затверджена на філпспфсэљпму фаљулэтеті в Нпвпму Саді в 1996
рпці. Ппсаду прпфеспра він пбіймая з 2006 рпљу.
Асистент љафедри русиністиљи Анамаріё Рамаш-Фурман
(1977 р. н.) заверщила навшаннё на відділенні уљраїністиљи Інституту
філплпгії ЉНУ ім. Тараса Шевшенља (2004). З 2007 рпљу впна виљладая
русинсэљу й уљраїнсэљу мпви на філпспфсэљпму фаљулэтеті. У центрі її
науљпвих заціљавленэ – істпріё уљраїнсэљпї та русинсэљпї мпв і
діалељтплпгіё, ппрівнёлэні дпслідженнё слпв’ёнсэљих мпв. У 2008
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рпці разпм із прпфеспрпм Я. Рамашем впна перељлала сербсэљпѐ
мпвпѐ істпріпграфішну працѐ Арљадіё Жуљпвсэљпгп та Ореста
Субтелэнпгп «Нарис історії Уљраїни» (Kratka istorija Ukrajine).
Магістр русинсэљпї мпви та літератури Олељсандр Мудрий
(1983 р. н.) навшаятэсё в аспірантурі на љафедрі русиністиљи, де з
2013 р. працѐя асистентпм і займаятэсё діалељтплпгішними
дпслідженнёми мпви уљраїнців та сербів, ъп живутэ у Впявпдині.
Дпслідженнёми уљраїнсэљпї істпрії, љрім виљладашів љафедри
русиністиљи, аљтивнп займаятэсё дпцент љафедри істпрії
філплпгішнпгп фаљулэтету Джура Гарді. Темпѐ йпгп магістерсэљпї
рпбпти булп державнп-правпве станпвиъе Галицэљпгп та ГалицэљпВплинсэљпгп љнёзівства в шаси перщих Рпманпвишів. Резулэтати
цэпгп дпслідженнё міститэ мпнпграфіё *32+. Джура Гарді прпдпвжуя
дпсліджувати питаннё істпрії Љиївсэљпї Русі та істпрії русинів.
Перељладацэљу діёлэністэ, љрім виљладашів-уљраїністів та
прпфеспра Міпдрага Сибінпвиша, прпвадётэ Радпслав Пайљпвиш,
Михайлп Љпваш, Срджан Ращљпвиш, Тпдпр Дутина, Луља Гайдуљпвиш
та інщі5.
Старще ппљпліннё перељладашів (Петрп Митрппан, Радпслав
Пайљпвиш, Михайлп Љпваш, Срджан Ращљпвиш, Тпдпр Дутина та інщі6)
представилп сербсэљій шитацэљій аудитпрії твпри уљраїнсэљих
писэменниљів ХХ стпліттё на стпрінљах сербсэљпї літературнпї
періпдиљи. Уппрёдниљ перщпї Антології уљраїнсьљої поезії [1]
Р. Пайљпвиш ппзнайпмив сербсэљпгп шиташа з уљраїнсэљпѐ ппезіяѐ,
ппшинаѐши від Г. Сљпвпрпди дп ппетів-щістдесётниљів, а таљпж із
твпрами Дмитра Павлишља *10+, у тпй шас ёљ Петрп Митрппан
уппрёдљував два виданнё «Љпбзарё» Тараса Шевшенља (1969, 1980).
Перељладаш та љулэтурний діёш Луља Гайдуљпвиш7 (1937–2010)
залищив знашний дпрпбпљ у царині перељладу љласишнпї уљраїнсэљпї
ппезії. Йпгп перељлади надруљпванп в сербсэљих літературних
журналах та пљремими виданнёми. За перељлади вірщів Шевшенља,
Франља й Маланѐља, ъп увійщли дп збірљи «Хуши Доепар щирпљи»
(1999), Луља Гайдуљпвиш птримав міжнарпдну уљраїнсэљу нагпрпду
длё перељладашів ім. Івана Франља. Пізніще вийщпв перељлад збірљи
сушаснпгп уљраїнсэљпгп ппета Бприса Олійниља, виданпї під назвпѐ
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«Над стріхпѐ тппплё» (Над стрехом јаблан, 2003) у співавтпрстві з
перељладашем Джурпѐ Латёљпм, та перељлад вибраних ппезій Івана
Франља (Песме, 2007).
Оглёд науљпвих та перељладацэљих заціљавленэ централэних
ппстатей сушаснпї сербсэљпї уљраїністиљи дпзвплёя зрпбити виснпвљи
прп таљі пптенційні напрёмљи її рпзвитљу: зіставне вившеннё
уљраїнсэљпї та сербсэљпї мпв (зіставленнё неппрацэпваних
граматишних љатегпрій та љпгнітивнплінгвістишні студії), деталэне
вившеннё рецепції уљраїнсэљпї літератури та љулэтури, дпслідженнё
твпршпсті сушасних уљраїнсэљих писэменниљів (ёљ зпљрема, таљ і
ппрівнѐѐши з сербсэљими), перељлад љласишних, сушасних та
фплэљлпрних твпрів. Љрім виљладацэљпї, науљпвпї та перељладацэљпї
діёлэнпсті, сербсэљі уљраїністи й надалі займатимутэсё прганізаціяѐ
захпдів, спрёмпваних на пппулёризаціѐ уљраїнсэљпї мпви та
љулэтури в Сербії та вестимутэ співпрацѐ з Ппсплэствпм Уљраїни,
представниљами уљраїнсэљпї діасппри в Сербії, уљраїнсэљими
університетами
(Љиївсэљий
націпналэний
університет
ім. Т. Шевшенља, Лэвівсэљий націпналэний університет ім. І. Франља,
Дпнецэљий націпналэний університет).
_______________
1.

Деталэну інфпрмаціѐ прп діёлэністэ уљраїнсэљпї групи љафедри славістиљи
белградсэљпгп
філплпгішнпгп
фаљулэтету
рпзміъенj
на
сайті
www.ukrajinistika.edu.rs. Љрім пперативнпї інфпрмації та планів навшаннё, на
сайті мпжна пзнайпмитисё з біпграфіёми виљладашів, вибраними науљпвими
працёми та шисленними перељладами уљраїнсэљих твпрів, а таљпж із
ппзанавшалэними захпдами (виставами, презентаціёми, літературними
вешпрами тпъп), у ёљих берутэ ушастэ студенти та виљладаші-уљраїністи.
2.

Найближшим шаспм мая ппбашити світ і Антологія сучасної уљраїнсьљої п’єси.

3.

Часппис студентів уљраїністиљи «Віљнп» вихпдитэ з 2004 рпљу. У нэпму
публіљуѐтэсё перељлади твпрів уљраїнсэљих автпрів, љритиља, пригіналэні рпбпти
студентів та виљладашів љафедри. Елељтрпнні версії перщих п’ёти випусљів
рпзміъенп на сайті www.ukrajinistika.edu.rs.
4.

Студентами љафедри русиністиљи я переважнп етнішні русини, нпсії західнпгп
варіанту русинсэљпї мпви (Русљи ёзиљ / Русинсљи ёзиљ), ппщиренпгп в
автпнпмнпму љраї Впявпдина в Сербії і на схпді Хпрватії. На відміну від східнпгп
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варіанту русинсэљпї мпви, ёљим рпзмпвлёѐтэ русини в Уљраїні, на Балљанах
виљпристпвуѐтэ західний варіант, ёљий віднпсётэ дп західнпслпв’ёнсэљпї групи
мпв. Русинсэља мпва мая статус пдніяї з щести пфіційних мпв Впявпдини,
завдёљи шпму її нпсії маѐтэ правп здпбувати псвіту на всіх рівнёх ріднпѐ мпвпѐ
з 70-х рпљів минулпгп стпліттё. Прпцес љпдифіљації русинсэљпї мпви заппшатљував
Гавриїл Љпстелэниљ (1923); мпвпзнавецэ та писэменниљ Миљпла Љпшищ я
автпрпм пфіційнпгп Правппису (1971) і Граматиљи русинсэљпї мпви (1974). Ппрёд
із русиністишними дисциплінами студенти љафедри русиністиљи вившаѐтэ
уљраїнсэљу мпву ёљ інпземну й уљраїнсэљу та зарубіжну літературу.
5.

У рпбпті *28+ ппданп ппвний переліљ і дпљладний ппис перељладів уљраїнсэљих
твпрів сербсэљпѐ мпвпѐ з 1991 дп 2012 рр.
6.

Деталэніщу інфпрмаціѐ прп їхнѐ перељладацэљу діёлэністэ мпжна знайти у
працёх Л. Ппппвиш *17; 25+.
7.

У тељстах уљраїнсэљпѐ мпвпѐ йпгп прізвиъе таљпж передаѐтэ ёљ Хайдуљович.

Oksana Orlenko, Dragana Vasyliyevich. Outstanding Persons in Ukrainian
Studies in Serbia
The article deals with the outstanding persons of Ukrainian studies in
Serbia by analyzing their scientific and translation work along with
their personal role in establishing and development of Ukrainian
studies in Serbia. The Faculty of Philology in Belgrade and The Faculty
of Philosophy in Novi Sad are considered to be the main two centers
of Ukrainian studies in the country.
Key words: Ukrainian studies, Serbia, Ukrainian as a second language,
Ukrainian studies in Serbia.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ УМІ: «ЗА» І «ПРОТИ»
Олеся Палінська
У статті прпаналізпванп ппзитивні та негативні стпрпни
виљпристаннё нпвітніх технплпгій на занёттёх з уљраїнсэљпї мпви
ёљ інпземнпї, пљресленп тенденції у виљпристанні нпвітніх
технплпгій.
Љлѐшпві слпва: уљраїнсэља мпва ёљ інпземна, нпвітні технплпгії.
Щпб дпсёгти реалэнпгп успіху, пптрібнп рпзвивати
ті здібнпсті, ёљі недпступні рпбптам: љреативністэ,
уёву, ініціативу, лідерсэљі ёљпсті. Суспілэствп
ппступпвп перехпдитэ від тпварнпї ељпнпміљи дп
інтелељтуалэнп-твпршпї.
Мічіо Kайљу, прогноз про освіту через 50 рољів

Сушасний світ важљп уёвити без нпвітніх технплпгій. Впни
ппвністѐ прпнизуѐтэ наще життё, залушені у всі сфери лѐдсэљпї
діёлэнпсті. Післё ревплѐції, ёљу здійснив у XV ст. Йпганн Гутенберг і
йпгп друљарсэљий верстат (прп це див., зпљр., в *1+), це, мпжливп,
найбілэщий прприв в істпрії лѐдства – мпжливістэ прпдуљуваннё,
архівуваннё, ппщуљу та інщих варіантів ппрацѐваннё гігантсэљих
пб’ямів інфпрмації.
Прпблемам застпсуваннё нпвітніх технплпгій в псвіті
присвёшені не лище шисленні науљпві рпзвідљи, але насамперед
тренінги, семінари, прпграми, ёљі ељспліљуѐтэ праљтишну стпрпну
цэпгп питаннё. Але перед тим, ёљ рпзглёнути деталэніще мпжливпсті
й непбхідністэ застпсуваннё нпвітніх технплпгій у прпцесі вившеннё
уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї, з’ёсуямп зміст пснпвних термінів.
Отже, під нпвітніми технплпгіёми дпслідниљи і праљтиљи
рпзуміѐтэ щирпљий спељтр заспбів і прийпмів, таљ ши інаљще
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ппв’ёзаних з резулэтатами технішнпгп прпгресу і вдпсљпналеннё
метпдишних прийпмів. Найшастіще ж у цэпму љпнтељсті йдетэсё прп
інфпрмаційні технплпгії (ІТ). Їх таљпж визнашаѐтэ дпситэ щирпљп,
тпму за базпве визнашеннё ми візэмемп рпзуміннё інфпрмаційних
технплпгій, запрпппнпване Інститутпм ЮНЕСЉО з ІТ в псвіті [6]. Згіднп
з ним інфпрмаційні технплпгії – це:
 љпмплељс
взаямпппв’ёзаних
науљпвих,
технплпгішних,
інженерних дисциплін, ъп вившаѐтэ метпди ефељтивнпї
прганізації праці лѐдей, зайнётих пбрпбљпѐ і зберіганнём
інфпрмації;
 пбшислѐвалэна техніља і метпди прганізації і взаямпдії з
лѐдэми і вирпбнишим пбладнаннём, їхня праљтишне
застпсуваннё;
 ппв’ёзані зі всім цим спціалэні, ељпнпмішні та љулэтурні
прпблеми.
Башимп, ъп навітэ в цэпму визнашенні ппяднанп дељілэља
підхпдів, тпбтп дп нпвітніх технплпгій зарахпвуѐтэ щирпљий спељтр
ёвиъ – від љпмп’ѐтернпї техніљи дп спціалэних прпблем, ъп
випливаѐтэ з її виљпристаннё.
Ще важше визнашити, ъп вважати нпвітніми технплпгіёми в
псвіті. Навітэ ппбіжний пглёд джерел ппљазуя, ъп різні автпри
рпзуміѐтэ під цим термінпм дуже різні ппнёттё: це і виљпристаннё
будэ-ёљих технішних заспбів, передусім љпмп’ѐтерних, і
спеціалізпване прпграмне забезпешеннё, і навітэ інтераљтивні
прийпми навшаннё без виљпристаннё жпдних технішних заспбів, ёљі
мпжна назвати нпвітніми хіба ъп з пглёду на те, ъп деёљі вшителі
раніще їх не виљпристпвували. Ми пбмежимпсё таљим рпзуміннём
ппнёттё нпвітніх технплпгій в псвіті:
 Виљпристаннё технішних заспбів: љпмп’ѐтери, мпбілэні
пристрпї…
 Виљпристаннё інтернету
 Онлайн-љурси, навшалэні прпграми…
 Виљпристаннё мпжливпстей неспеціалізпваних прпграм
Таљим шинпм, ми беремп дп уваги не лище спеціалізпвані
пристрпї ши прпграмне забезпешеннё, але й будэ-ёљі інщі
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љпмп’ѐтерні та мпбілэні заспби, ёљі мпжна виљпристати длё
пптимізації навшалэнпгп прпцесу, дп приљладу, виљпристаннё сљайпу
длё спілљуваннё з нпсіёми мпви, переглёд неспеціалізпваних
відепфрагментів з навшалэнпѐ метпѐ і т. ін.
Нпві технплпгії все білэще вхпдётэ дп системи псвіти, і цей
тренд ппступпвп набувая глпбалэнпгп масщтабу. Таљ, Љпнспрціум
Нпвих Медіа на зампвленнё Єврпљпмісії підгптував дпппвідэ [5] прп
перспељтиви впрпвадженнё нпвих псвітніх технплпгій у щљпли. Таљ, у
найближші рпљи за прпгнпзами яврппейсэљих ељспертів в псвіті все
білэще будутэ виљпристпвувати спціалэні мережі, планщети і хмарні
сервіси, ъп змінитэ рплэ ушителё, а таљпж виріщитэ прпблему
цифрпвпї безграмптнпсті мплпді. Наступним љрпљпм мая стати
щирпље впрпвадженнё відљритих псвітніх ресурсів і гейміфіљації,
паралелэнп з шим відбудетэсё і ппступпве зміщуваннё фпрмалэнпї і
нефпрмалэнпї псвіти. В найбілэщ далељій перспељтиві у щљплах
прийдутэ дп перспналізпванпгп навшаннё й пцінѐваннё за
дпппмпгпѐ інструментів Big Data. А серед змін, ёљі «ппљи ъп не
піддаѐтэсё псмисленнѐ», назване фпрмуваннё псвітніх праљтиљ
силами самих щљплёрів.
Ці тенденції і сэпгпдні вже дпситэ ппмітні. Зпљрема, багатп
сервісів вившеннё інпземних мпв прпппнуѐтэ ігрпві дпдатљи – ёљ длё
дітей, таљ і длё дпрпслих, псљілэљи гейміфіљаціё пплегщуя рутинну
рпбпту з запам’ётпвуваннё слів ши граматишних љпнструљцій, рпбитэ
знашнп приямніщим і ціљавіщим непбхідне багатпразпве ппвтпреннё
і т. д. Таљ самп вже сэпгпдні аљтивнп рпзвиваятэсё пнлайн-навшаннё:
багатп університетів прпппнуѐтэ прпхпдити їхні љурси дистанційнп,
переглёдаѐши відеплељції та виљпнуѐши відппвідні завданнё. Багатп
таљих љурсів я безљпщтпвними, білэщістэ я англпмпвними, але деёљі з
них дпдатљпвп перељладені інщими мпвами.
Яљісна мпвна підгптпвља студентів немпжлива без
виљпристаннё сушасних псвітніх технплпгій. Сушасні технплпгії в псвіті
– це прпфесійнп-пріянтпване навшаннё інпземнпї мпви, прпељтна
рпбпта
в
навшанні,
застпсуваннё
інфпрмаційних
та
телељпмуніљаційних
технплпгій,
рпбпта
з
навшалэними
љпмп’ѐтерними прпграмами з інпземних мпв (система
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мулэтимедіа), дистанційні технплпгії в навшанні інпземних мпв,
ствпреннё презентацій в прпграмі PowerPoint, виљпристаннё
інтернет-ресурсів, навшаннё інпземнпї мпви в љпмп’ѐтернпму
середпвиъі (фпруми, блпги, елељтрпнна ппщта), нпвітні тестпві
технплпгії (ствпреннё банља діагнпстишних матеріалів з љурсу
навшалэнпгп предмета «Інпземна мпва» длё прпведеннё
љпмп’ѐтернпгп тестуваннё з метпѐ љпнтрплѐ ЗУН студентів) *3,
с. 119].
Але, пппри все різнпманіттё ресурсів та їхніх мпжливпстей,
залищаятэсё љлѐшпве питаннё: дпцілэністэ застпсуваннё нпвітніх
технплпгій у љпнљретних навшалэних ситуаціёх.
Виљладаннё УМІ, ёљ і будэ-ёљпї інпземнпї мпви, вимагая від
виљладашів насамперед рпзуміннё цілей і завданэ, ёљі стпётэ перед
ними і перед студентами. Тілэљи рпзуміннё тпгп, ъп таље інпземна
мпва, за ёљими принципами її мпжна засвпїти, длё ёљих пптреб
студент її вившая, де і в ёљпму пбсёзі буде застпспвувати, дая
мпжливістэ дпбирати відппвідні заспби навшаннё.
Нпвітні технплпгії – це лище прийпми, ёљі мпжутэ дпппмпгти
дпсёгнути ппставлених цілей. Незалежнп від тпгп, ёљий засіб
навшаннё ви пбираяте, він я дпбрим, ёљъп наслідљпм йпгп
виљпристаннё я ефељтивне засвпяннё інпземнпї мпви в непбхіднпму
пбсёзі. І навпаљи, навітэ найљраъі метпди будутэ неефељтивними,
ёљъп застпспвувати їх без узгпдженнё з навшалэними цілёми.
Ошевиднп, ъп нпвітні технплпгії маѐтэ низљу беззаперешних
переваг у ппрівнённі з «традиційними» метпдами. Це, зпљрема, їхнё
мпбілэністэ, дпступністэ, пперативністэ, інтегративністэ. Виљпристаннё
нпвітніх технплпгій дпппмагая засвпѐвати мпву безппсереднэп в тпму
інфпрмаційнпму середпвиъі, в ёљпму живе сушасна лѐдина (віртуалэне
спілљуваннё, ппщуљ і відбір інфпрмації і ппд.)
Але разпм з тим не слід забувати, ъп багатп «традиційних»
метпдів ппв’ёзанп з психплпгішними прпцесами, ъп відбуваѐтэсё у
свідпмпсті лѐдини. Таљ, зпљрема, прпцеси, ппв’ёзані з дрібнпѐ
мптприљпѐ, зпљрема, записуваннё і замалэпвуваннё, сприёѐтэ
рпзвитљу мпвленнявпї зпни мпзљу в раннэпму дитинстві, але таљпж і
в пізніщпму віці ці прпцеси не втрашаѐтэ зв’ёзљу.
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Отже, дпбираѐши прийпми і метпди виљладаннё інпземнпї
мпви, вартп врахпвувати ёљ психплпгішні пспбливпсті, таљ і рівенэ
ефељтивнпсті засвпяннё мпви, але насамперед вартп дпбирати
відппвідні метпди длё љпжнпї ситуації, незалежнп від тпгп, «нпвітні»
впни ши «традиційні».
Тпму љпжен виљладаш у љпжній љпнљретній ситуації мая
ппставити спбі деёљі питаннё стпспвнп застпсуваннё нпвітніх
технплпгій:
 Чи дпппмпже технішний засіб працѐвати білэщ ефељтивнп?
 Чи дая він принциппвп нпву абп недпступну в інщий сппсіб
інфпрмаціѐ?
 Чи йпгп виљпристаннё дая љпнљурентні переваги?
Нерідљп мпжна сппстерігати виљпристаннё цифрпвих заспбів
без жпднпї непбхіднпсті – там, де цілљпм підхпдётэ традиційні. Дп
приљладу, длё тпгп, ъпб записати нпві слпва, дпстатнэп дпщљи і
љрейди абп марљера, смарт-дпщља ши виљпристаннё презентації не
даѐтэ тут жпдних дпдатљпвих мпжливпстей. Білэще тпгп, технішні
нпвинљи інпді мпжутэ відвпліљати від безппсереднэпї мети вившеннё
мпви ёљ інпземнпї, ёљпѐ найшастіще я фпрмуваннё љпмуніљативнпї
љпмпетенції.
На сушаснпму етапі рпзвитљу метпдишнпї науљи пснпвними
метпдами навшаннё інпземних мпв я љпмуніљативний та
љпнструљтивістсэљий метпди [3, с. 119].
Фпрмуятэсё
хараљтерна
тенденціё
дп
ппсиленнё
љпмуніљативнпї спрёмпванпсті навшалэнпгп прпцесу, йпгп
наближеннё дп реалэнпгп прпцесу спілљуваннё. Отже, метпдишним
змістпм сушаснпгп урпљу інпземнпї мпви мая бути љпмуніљативністэ.
У прпцесі навшаннё за љпмуніљативним метпдпм ушні
набуваѐтэ љпмуніљативнпї љпмпетенції – здатнпсті љпристуватисэ
мпвпѐ залежнп від љпнљретнпї ситуації. Впни навшаѐтэсё љпмуніљації
у прпцесі сампї љпмуніљації. Відппвіднп усі вправи та завданнё
ппвинні бути љпмуніљативнп виправданими дефіцитпм інфпрмації,
вибпрпм та реаљціяѐ (information gap, choice, feedback).
Найважливіщпѐ хараљтеристиљпѐ љпмуніљативнпгп підхпду я
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виљпристаннё автентишних матеріалів, тпбтп таљих, ёљі реалэнп
виљпристпвуѐтэ нпсії мпви. Мпвленнява взаямпдіё ушнів інљпли, хпш і
далељп не завжди, прпхпдитэ за співушастѐ виљладаша в
найрізнпманітніщих фпрмах: парах, тріадах, невелиљих групах, з
усіяѐ группѐ. З сампгп ппшатљу ушні пвплпдіваѐтэ усіма шптирма
видами мпвленнявпї діёлэнпсті на ппнадфразпвпму і тељстпвпму
рівнёх при пбмеженпму виљпристанні ріднпї мпви. Об’яљтпм
пцінѐваннё я не тілэљи правилэністэ, але й щвидљістэ уснпгп
мпвленнё та шитаннё.
Длё дпсёгненнё љпмуніљативнпї љпмпетенції – љпмуніљативних
вмінэ, сфпрмпваних на пснпві мпвних знанэ, навишпљ і вмінэ –
виљладаш інпземнпї мпви виљпристпвуя нпвітні метпди навшаннё, ъп
ппяднуѐтэ љпмуніљативні та пізнавалэні цілі. Іннпваційні метпди
навшаннё інпземних мпв, ёљі базуѐтэсё на гуманістишнпму підхпді,
спрёмпвані на рпзвитпљ і сампвдпсљпналеннё пспбистпсті, на
рпзљриттё її резервних мпжливпстей і твпршпгп пптенціалу,
ствпрѐѐтэ передумпви длё ефељтивнпгп ппліпщеннё навшалэнпгп
прпцесу у виъих навшалэних заљладах. Оснпвними принципами
сушасних метпдів я: рух від цілпгп дп пљремпгп, пріянтаціё занётэ на
ушнё, цілеспрёмпваністэ та змістпвністэ занётэ, їх спрёмпваністэ на
дпсёгненнё спціалэнпї взаямпдії при наёвнпсті віри у виљладаша в
успіх свпїх ушнів, інтеграціё мпви та засвпяннё її за дпппмпгпѐ знанэ
з інщих галузей науљ *2, с. 111+. Існуѐтэ різні варіанти цэпгп напрёму
в сушасній метпдиці, ёљі маѐтэ різні назви – «підхід ппвнпгп
засвпяннё мпви», «љпгнітивний підхід», «љпгнітивний аљадемішний
мпвний підхід», «навшаннё, заснпване на співпраці», «інтераљтивне
навшаннё» *4, р. 55].
Отже, пам’ётаѐши прп љпмуніљативну спрёмпваністэ навшаннё,
вартп дпбирати відппвідні заспби, ёљі сприёли б дпсёгненнѐ ціяї
мети. І вдалп застпспвані нпвітні технплпгії мпжутэ суттявп
ппљраъити резулэтативністэ навшаннё.
Сушасні інфпрмаційні технплпгії маѐтэ низљу беззаперешних
переваг віднпснп традиційних заспбів навшаннё. Назвемп лище
деёљі:
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 негайний звпрптний зв'ёзпљ між љпристувашем і заспбами
нпвих інфпрмаційних технплпгій;
 љпмп’ѐтерна візуалізаціё навшалэнпї інфпрмації прп пб’яљти ши
заљпнпмірнпсті прпцесів, ёвиъ, ёљ таљих, ъп реалэнп
відбуваѐтэсё, таљ і «віртуалэних»;
 архівне зберіганнё дпситэ велиљих пбсёгів інфпрмації з
мпжливістѐ її передаші, а таљпж легљпгп дпступу та зверненнё
љпристуваша дп централэнпгп банљу даних;
 автпматизаціё прпцесів пбшислѐвалэнпї інфпрмаційнпппщуљпвпї діёлэнпсті, а таљпж пбрпбљи резулэтатів
навшалэнпгп ељсперименту з мпжливістѐ багатпразпвпгп
ппвтпреннё фрагмента ши сампгп ељсперименту;
 автпматизаціё
прпцесів
інфпрмаційнп-метпдишнпгп
забезпешеннё, прганізаційнпгп управліннё навшалэнпѐ
діёлэністѐ та љпнтрплѐ за резулэтатами засвпяннё.
Час, љпли ппшути інпземну мпву мпжна булп тілэљи в
адаптпваних записах, давнп минув. Сэпгпдні ми мпжемп слухати
радіп і дивитисё телебашеннё пнлайн, спілљуватисё за дпппмпгпѐ
сљайпу та інщих прпграм з нпсіёми мпви, брати ушастэ у вебінарах і
телељпнференціёх, переглёдати і навітэ дублѐвати філэми, грати в
мпвні ігри, а таљпж застпспвувати безліш інщих мпжливпстей. Але
пппри беззаперешні переваги виљпристаннё нпвітніх технплпгій тёгне
за спбпѐ і низљу прпблем, ёљі не мпжна залищати ппза увагпѐ.
Насамперед це недпстатнё љпмпетентністэ виљладашів.
Об’яљтивна реалэністэ таља, ъп дуже шастп студенти ши ушні знашнп
љраъе вплпдіѐтэ нпвітніми технплпгіёми, ніж їхні наставниљи
(пспбливп це стпсуятэсё старщпгп ппљпліннё). Тпму деёљі технішні
«нпвинљи» виљлиљаѐтэ хіба ъп љпмішний ефељт. Ољрім тпгп,
виљладаші шастп навітэ не здпгадуѐтэсё прп дпступні технішні заспби,
ёљими аљтивнп љпристуѐтэсё їхні студенти.
Таљпж немптивпване виљпристаннё нпвітніх технплпгій у
навшалэнпму прпцесі мпже спришинити деёљі психплпгішні
прпблеми. Таљ, ёљъп виљладаш дая студентам гптпву презентаціѐ,
впни не маѐтэ стимулу длё сампстійнпгп здпбуттё знанэ, їхнэпгп
ппрацѐваннё й ефељтивнпгп засвпяннё. Прпблема надміру гптпвпї

105

Олеся Палінсьља

інфпрмації в тпму, ъп ми прпстп відљладаямп її в надії ппвернутисё
дп неї, љпли буде пптрібнп, але пптім не мпжемп її знайти. В
резулэтаті нпві слпва, љпнструљції ши фрази не заљріплѐѐтэсё в
пам’ёті, і у студентів ъпразу виниљая сппљуса сљпристатисё
елељтрпнним перељладашем, а не підвиъувати власну љпмуніљативну
љпмпетентністэ.
Отже, інфпрмаційний бум ппрпджуя різље зниженнё мптивації.
За пстанні рпљи лѐдствп спрпдуљувалп інфпрмації білэще, ніж за всѐ
свпѐ пппереднѐ істпріѐ. Праљтишнп будэ-ёља інфпрмаціё стала
дпступнпѐ в будэ-ёљій тпшці світу. Це різљп знижуя мптиваціѐ дп
засвпяннё будэ-ёљих знанэ. Прп це свідшитэ, зпљрема, таљий фаљт:
загалэнпвідпмп, ъп пнлайн-љурси я дпступнпѐ, ефељтивнпѐ і
нерідљп безљпщтпвнпѐ алэтернативпѐ традиційній псвіті, але ёљъп
пспби, ёљі вступили дп навшалэних заљладів, переважнп заљіншуѐтэ
їх, тп відсптпљ тих, хтп заверщив пнлайн-љурси, мізерний. Навітэ
ёљъп лѐдина мая дпстатнѐ мптиваціѐ дп навшаннё, впна рпзумія,
ъп ці знаннё мпжна буде здпбути будэ-љпли і будэ-де, і нерідљп
відљладая навшаннё на невизнашений термін.
І ъе пдна суттява прпблема надмірнпгп застпсуваннё нпвітніх
технплпгій - перехід від рпзвивалэнпгп навшаннё дп напшнпілѐстративних метпдів. Яљ наслідпљ, це знижуя љреативністэ,
здатністэ дп ппщуљу нестандартних ріщенэ, гнушљістэ мисленнё –
ёљпсті, непбхідні не лище длё ефељтивнпгп засвпяннё мпви ёљ
інпземнпї, але й длё багатэпх інщих љпнљурентних переваг у
сушаснпму світі.
Ціљавий приљлад сушаснпї ефељтивнпї щљпли – це щљпла
Waldorf of the Peninsula *7+, рпзтащпвана в м. Лпс Алэтпс, Љаліфпрніё
(США). Цё щљпла мая дві важливі пспбливпсті: пп-перще, в ній не
виљпристпвуѐтэ љпмп’ѐтерів та інщих ґаджетів (і таљпж не
запхпшуѐтэ ушнів виљпристпвувати їх вдпма), і пп-друге, впна
знахпдитэсё на теритпрії Љремніявпї Дплини і в ній навшаѐтэсё діти
тпп-менеджерів прпвідних технплпгішних љпмпаній світу. У щљплі
навшаѐтэсё за традиційними метпдиљами, виљпристпвуѐтэ
матеріали і підхпди, ёљі даѐтэ змпгу ушнём зрпзуміти принципи дії
решей, ъп їх птпшуѐтэ. «Длё псвітнэпгп прпцесу љраъе, ёљъп

106

Новітні технології у виљладанні УМІ: «за» і «проти»

љпмп’ѐтери виљпристпвуѐтэ ёљпмпга менще. Освіта – це передусім
лѐдсэље переживаннё, птриманнё дпсвіду. Технплпгіё лище
відвпліљая, љпли пптрібні грамптністэ, вміннё рахувати і здатністэ
љритишнп мислити», – стверджуя Ппл Тпмас, ушителэ щљпли
Вплдпрф, прпфеспр Університету Фурмана, автпр12 љниг прп псвітні
метпдиљи. Тіяї ж думљи дптримуѐтэсё і батэљи ушнів: ми рпбимп нащі
технплпгії дуже дпступними, стверджуѐтэ впни, і длё їх
виљпристаннё не пптрібна спеціалэна підгптпвља. Те, ъп насправді
пптрібнп дітём длё успіщнпї ппдалэщпї љар’яри, – це љреативністэ,
гнушљістэ рпзуму, тпбтп те, в шпму мащини ніљпли не замінётэ лѐдей.
Отже, застпсуваннё нпвітніх технплпгій в навшалэнпму прпцесі,
зпљрема у вившенні уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї, мая багатп
переваг, ёљі мпжна і слід виљпристпвувати, але в жпднпму разі це не
мая бути прпстп механішним прпцеспм ши данинпѐ мпді. У љпжнпму
випадљу застпсуваннё технплпгій мая бути виправдане метпѐ
навшаннё, непбхідністѐ і ппяднуватисё з виљпристаннём традиційних
љпмуніљативних технплпгій, адже навшитисё лѐдсэљпгп спілљуваннё
мпжна тілэљи у прпцесі спілљуваннё з лѐдэми.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В ПОЛЬЩІ НА
ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ СУБОТНЬОЇ ШКОЛИ У ВАРШАВІ
Тетяна Панасюк
У статті пписанп заљпнпдавші та інщі правпві прпблеми, з ёљими
стиљаѐтэсё вшителі й адміністраціё уљраїнсэљих щљіл різних типів у
Пплэъі. Запрпппнпванп щлёхи рпзв’ёзаннё прпблемних ситуацій,
зпљрема
щлёхпм
налагпдженнё
співпраці
Уљраїни
з
заљпрдпнними уљраїнцёми в галузі щљілэництва.
Љлѐшпві слпва: уљраїнсэље щљілэництвп в Пплэъі, націпналэні та
етнішні менщини, заљпнпдавствп у сфері псвіти.

Рпзвитпљ уљраїнсэљпгп щљілэництва в Республіці Пплэъа
набрав інтенсивнпсті наприљінці 80-х рпљів минулпгп стпліттё,
пспбливп післё пплітишних перемін 1989 рпљу. Згіднп статистиљи,
ставленнё пплэсэљпгп населеннё дп уљраїнсэљпї менщини в РП
змінилпсё на білэщ ппзитивне післё Ппмараншевпї ревплѐції в
Уљраїні *1+. Цей фаљтпр таљпж сприёв рпзвитљу уљраїнсэљпгп
щљілэництва в Пплэъі, зрпстаннѐ пппулёрнпсті уљраїнсэљих псвітніх
псередљів серед грпмадён Пплэъі уљраїнсэљпгп ппхпдженнё.
Згіднп Рпзппрёдженнё Міністерства націпналэнпї псвіти (МНО)
ПНР від 21 груднё 1988 рпљу націпналэні менщини Пплэъі птримали
рпзщирену мпжливістэ ъпдп навшаннё дітей націпналэнпѐ мпвпѐ. З
цэпгп шасу рпзппшинаятэсё відрпдженнё уљраїнсэљпгп щљілэництва в
Пплэъі [2].
7 вереснё 1991 рпљу набирая шиннпсті Заљпн Пплэъі прп
систему псвіти, відппвіднп дп ёљпгп механізм прганізації навшаннё
щљіл з націпналэнпѐ мпвпѐ визнашаятэсё нпрмативними аљтами
Міністерства націпналэнпї псвіти Пплэъі [3].
У березні 1992 рпљу МОН видая нпве Рпзппрёдженнё прп
прганізаціѐ навшаннё длё підтримљи ппшуттё націпналэнпї, етнішнпї
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та мпвнпї ідентишнпсті ушнів націпналэних менщин РП. Зазнашене
Рпзппрёдженнё я перщим нпрмативним дпљументпм нпвітнэпї
Пплэъі ъпдп визнашеннё стандартів у галузі навшаннё дітей з шисла
представниљів націпналэних менщин [4].
У 1999 рпці в Пплэъі відбуласё рефпрма псвіти, відппвіднп дп
ёљпї булп впрпвадженп трэпхступеневий рівенэ псвіти: ппшатљпва
щљпла з нулэпвим љласпм (6 рпљів навшаннё), гімназіё (3 рпљи
навшаннё), загалэнппсвітній ліцей (3 рпљи навшаннё).
За фпрмпѐ навшаннё щљпли длё націпналэних менщин
ппділёѐтэсё таљ: щљпла з ріднпѐ мпвпѐ навшаннё (усі предмети,
пљрім пплэсэљпї мпви та істпрії, ведутэсё мпвпѐ націпналэнпї
менщини), двпмпвна щљпла (предмети ведутэсё мпвпѐ
націпналэнпї менщини та пплэсэљпѐ мпвпѐ), щљпла з дпдатљпвим
навшаннё мпви націпналэнпї менщини та міжщљілэні пунљти
вившеннё мпви націпналэнпї менщини. Таљпж діѐтэ націпналэні
садпшљи з ппвним фунљціпнуваннём ріднпї мпви. Вившеннё ріднпї
мпви в націпналэнпму садпшљу я пбпв’ёзљпвим.
З 1 сішнё 2003 рпљу набулп шиннпсті нпве Рпзппрёдженнё
Міністерства націпналэнпї псвіти і сппрту РП (МНОіС) прп умпви та
сппспби реалізації щљплами завданэ, ёљі виниљаѐтэ з непбхіднпсті
підтримљи ушнёми ідентишнпсті націпналэних менщин. Нпве
Рпзппрёдженнё деъп зменщилп мпжливістэ навшаннё на рідній мпві
дітей з шисла націпналэних менщин — вилушенп запис прп
пбпв’ёзљпвістэ навшаннё, пбпв’ёзљпвістэ вившеннё ріднпї мпви в
націпналэних садпшљах, ввпдитэсё ппнёттё «љраїни ппхпдженнё»
націпналэнпї менщини, вилушаятэсё при цэпму ппнёттё
«автпхтпнністэ» (уљраїнці в Пплэъі я автпхтпнним населеннём). З
2005 рпљу внесенп зміни дп Рпзппрёдженнё, згіднп з ёљими
матуралэні (на атестат зрілпсті) ељзамени я пднпшаснп вступними
ељзаменами дп ВНЗ [5].
Нині прганізаціё навшаннё дітей, ъп належатэ дп націпналэних
менщин, відбуваятэсё відппвіднп дп Рпзппрёдженнё Міністерства
націпналэнпї псвіти від 4 љвітнё 2012 рпљу прп внесеннё змін дп
Пплпженнё прп умпви і ппрёдпљ прганізації дитёших садљів, щљіл та
інщих псвітніх устанпв з метпѐ підтримљи ппшуттё націпналэнпї
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ідентишнпсті псіб, ёљі належатэ дп націпналэнпї ши етнішнпї
менщини, відппвіднп дп правил прганізації навшалэнпгп рпљу,
встанпвленими Управліннём псвіти [6].
Націпналэнпѐ менщинпѐ, згіднп Заљпну від 6 сішнё 2005 рпљу
(Dz U z 2005 № 17 poz.141) прп націпналэні та етнішні менщини, я
група пплэсэљих грпмадён, ёљі відппвідаѐтэ наступним љритеріём:
шиселэнп менща, ніж рещта пплэсэљпгп населеннё Республіљи,
істптнп відрізнёятэсё від інщих грпмадён мпвпѐ, љулэтурпѐ абп
традиціёми, прагне зберегти свпѐ мпву, љулэтуру ши традиціѐ,
усвідпмлѐя свпѐ істпришну приналежністэ дп націпналэнпї
спілэнпти і пріянтпвана на її вираженнё і захист, населёя ниніщнѐ
теритпріѐ
Пплэсэљпї
Республіљи
принаймні
100
рпљів,
птптпжнѐятэсё з нарпдпм свпяї љраїни. Яљ націпналэні менщини у
Пплэъі визнані таљі спілэнпти: білпрусэља, шесэља, литпвсэља,
німецэља, вірменсэља, рпсійсэља, слпвацэља, уљраїнсэља, яврейсэља.
Організаціё навшаннё мпви націпналэнпї ши етнішнпї менщини
відбуваятэсё на писэмпве прпханнё батэљів (заљпнних представниљів)
дитини, написане на ім’ё дирељтпра садља, щљпли, гімназії, ліцеѐ, де
ушенэ реалізпвуя щљілэний пбпв’ёзпљ. Заёву слід ппдати дп 30 љвітнё.
Дирељтпр навшалэнпгп заљладу передая заёву Управліннѐ Освіти,
ёље у свпѐ шергу сљерпвуя ушнё дп пунљту навшаннё уљраїнсэљпї мпви.
Від цэпгп мпменту навшаннё у пунљті стая пбпв’ёзљпвим, а пцінља
внпситэсё дп атестату. Резулэтати навшаннё пцінѐѐтэсё відппвіднп
дп правил љласифіљації (згіднп Рпзппрёдженнё Міністерства
націпналэнпї псвіти від 30 љвітнё 2007 р.) [7].
У разі відмпви від навшаннё ріднпї мпви, істпрії та љулэтури
љраїни ппхпдженнё батэљи (ппіљуни) ппвинні в писэмпвій фпрмі
ппвідпмити прп це дирељтпра щљпли.
Дпљумент прганізації рпбпти щљпли, підгптпвлений на 30
љвітнё, вљлѐшая в себе: љілэљістэ ушнів, ъп належатэ дп націпналэнпї
менщини, љілэљістэ навшалэних гпдин, ъп виділёѐтэсё на вившеннё
мпви, істпрії та љулэтури, а таљпж љілэљістэ ппсад виљладашів, ёљі
прпвпдётэ занёттё.
Вшителі працѐѐтэ відппвіднп дп пплпженэ § 13 Рпзппрёдженнё
Міністерства націпналэнпї псвіти від 12 березнё 2009 рпљу [8].
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Згіднп з заљпнпдавствпм Пплэъі, длё відљриттё љласу з
уљраїнсэљпѐ мпвпѐ навшаннё у ппшатљпвій щљплі непбхіднп мати не
менще семи ушнів, у гімназії та ліцеї – не менще 14 ушнів.
Непбхіднп зазнашити, ъп на Лемљівъині паралелэнп з
вившеннём уљраїнсэљпї мпви вившаятэсё лемљівсэљий діалељт.
Впднпшас при уљраїнсэљій грељп-љатплицэљій церљві діти вившаѐтэ
љатехизм уљраїнсэљпѐ мпвпѐ.
Міжщљілэні пунљти навшаннё уљраїнсэљпї мпви маѐтэ свпї
хараљтерні пспбливпсті. Назвімп лище љілэља їхніх ппзитивних
шинниљів: по-перше, стимулѐѐтэ і запхпшуѐтэ ушнів дп навшаннё та
ппзаљласнпї діёлэнпсті в уљраїнсэљих псередљах, сприёѐтэ
вихпваннѐ гпрдпсті за свпя ппхпдженнё та збереженнѐ
націпналэнпї ідентишнпсті, по-друге, ппзитивнп впливаѐтэ на
несвідпмих батэљів, ёљі вагаѐтэсё при вибпрі щљпли длё свпїх дітей,
ъп ппвиннп відпбразитисё у ппступпвпму збілэщенні љілэљпсті ушнів
щљіл та пунљтів навшаннё уљраїнсэљпї мпви, по-третє, демпнструѐтэ
місцевій владі виспљий прптељтпрат длё щљіл із бпљу уљраїнсэљпї
держави, а таљож сприёѐтэ љпнсплідації місцевпгп уљраїнства та
зрпстаннѐ ппваги дп Уљраїни, зміцненнѐ дпвіри дп љерівництва
нащпї держави, відљриваѐтэ нпві мпжливпсті длё рпбпти з
діасппрпѐ в РП, утверджуѐтэ діявістэ праљтишнпї сљладпвпї рпбпти
нащпї љраїни в напрёмљу співпраці з діасппрпѐ.
Яљъп аналізувати стан педагпгішнпгп та науљпвп-метпдишнпдидаљтишнпгп забезпешеннё діёлэнпсті уљраїнсэљих щљіл усіх фпрм
навшаннё, тп непбхіднп передусім зазнашити, ъп впнп далеље дп
задпвілэнпгп. Оспбливп це прпстежуятэсё в прганізаційнпму та
прпграмнпму забезпешенні.
Педагпгішні љадри, ёљі працѐѐтэ в уљраїнсэљих щљплах, в
пснпвнпму – випусљниљи уљраїнсэљих љафедр пплэсэљих ВНЗ
старщпгп ппљпліннё (мплпдэ шерез низэљі стављи не пхпше йде
працѐвати в щљпли). Їхнё уљраїнсэља мпва засмішена пплпнізмами, а
на пплэсэљп-рпсійсэљпму приљпрдпнні – русизмами. Вшителіпредметниљи теж маѐтэ прпблеми з уљраїнсэљпѐ термінплпгіяѐ.
Через відсутністэ љпнцепції співпраці Уљраїни в галузі
уљраїнсэљпгп щљілэництва за љпрдпнпм впна звпдитэсё дп
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пднпразпвих аљцій, в пснпвнпму – дп стажуваннё педагпгішних
љадрів в Уљраїні, ёљі ведутэсё децентралізпванп, за ініціативпѐ
пљремих љерівниљів інститутів вдпсљпналеннё вшителів.
Длё зміни ситуації непбхіднп ппрацѐвати таљу мпделэ
співпраці Уљраїни з заљпрдпнним уљраїнствпм в галузі щљілэництва,
ёља б дала змпгу піднёти уљраїнсэље щљілэництвп дп яврппейсэљпгп
рівнё на базі сушаснпї літературнпї уљраїнсэљпї мпви та ствприла б
уљраїнсэље лпбі у Пплэъі. Таља співпрацё ппвинна бути љпмплељснпѐ
та ппстійнпѐ за ппсередництвпм забезпешеннё педагпгішними
љадрами з Уљраїни (заљпнпдавствп Пплэъі це дпзвплёя), прганізації
семінарів, љпнференцій, љурсів підвиъеннё љваліфіљації длё вшителівфілплпгів, забезпешеннё літературпѐ та підрушниљами з мпви і
літератури, істпрії, фплэљлпру та нарпдпзнавства, гепграфії та істпрії
Уљраїни, метпдиљи виљладаннё мпви та літератури, прганізації
спілэних дитёших табпрів, де звушитэ жива уљраїнсэља мпва,
забезпешеннё уљраїнпзнавшими журналами (мпже бути в
елељтрпннпму варіанті), буљварёми, вправами та задашами на
метиљуваннё, зпщитами вправ з уљраїнсэљпї мпви, прпведеннём
майстер-љласів длё љплељтивів худпжнэпї сампдіёлэнпсті тпъп.
Про роботу української школи у Варшаві
У зв’ёзљу з ппзитивнпѐ тенденціяѐ дп зрпстаннё
нарпджуванпсті серед уљраїнсэљпї діасппри Варщави, збілэщеннё
љілэљпсті трудпвих, інтелељтуалэних та інщих емігрантів у стплиці РП
гпстрп ппсталп питаннё забезпешеннё псвітніх пптреб уљраїнців.
Відппвіднп дп цэпгп у 2007 рпці Ппсплэствп (за ппсередництва
уљраїнсэљих грпмадсэљих прганізацій) аљтивнп працѐвалп в цэпму
напрёмљу. Резулэтатпм рпбпти стала згпда місэљпгп урёду на
відљриттё української суботньої школи у Варшаві, а саме 7 груп
навшаннё уљраїнсэљпї мпви длё дітей віљпм 6-12 рпљів.
У Варщаві ніљпли навшаннё уљраїнпзнавших предметів не
велпсё системнп. Ствпреннё пунљту навшаннё уљраїнсэљпї мпви сталп
важливпѐ ппдіяѐ, псљілэљи відсутністэ уљраїнсэљпгп псвітнэпгп
псередљу спришинѐвала відхід уљраїнців від аљтивнпгп грпмадсэљпгп
життё, зниженнё престижнпсті відділу уљраїністиљи при
Варщавсэљпму університеті і в резулэтаті – дп щвидљпї асимілёції
уљраїнсэљпгп населеннё стплиці Пплэъі.
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У зв’ёзљу з пб’яљтивнпѐ ситуаціяѐ непбхіднп булп пхппити
уљраїнсэљпѐ псвітпѐ усі віљпві љатегпрії дітей та мплпді уљраїнсэљпгп
ппхпдженнё. На сэпгпдніщній денэ дп субптнэпї щљпли прихпдитэ
близэљп 130 ушнів віљпм від 4 дп 18 рпљів. Діти рпзппділені на 12
навшалэних груп в залежнпсті від віљу. Найшисленніщими я ппшатљпві
љласи: таљ, наприљлад, цэпгп рпљу пхпших записатисё у перщий љлас
булп таљ багатп, ъп ледве вдалпсё ппмістити їх у двпх групах. Шљпла
фунљціпнуя у субптнэп-неділэнпму режимі. У рпзљладі урпљів –
уљраїнсэља мпва та література, істпріё та гепграфіё Уљраїни
(інтегрпване навшаннё), христиёнсэља етиља (длё різних љпнфесій),
бпйпвий гппаљ, театралэні занёттё. Загалпм у рпзљладі субптнэпї
щљпли пп 6 урпљів у љпжнпму љласі (љрім 0 љласу та дпщљілэнпї групи,
тут лище 4 занёттё). Слід зазнашити, ъп аљтивне заціљавленнё
навшаннём свпїх дітей в уљраїнсэљій субптній щљплі виёвили, між
інщим, і пплэсэљі рпдини, ъп я реалэним ппљазниљпм заціљавленпсті
грпмадсэљпсті љраїни перебуваннё Уљраїнпѐ, її мпвпѐ та љулэтурпѐ.
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2. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Nr 67, z dnia 21 grudnia
1988r. W Dzienniku Ustaw Nr 34 z 1992r, (poz.150)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o ;systemie oświaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca
1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego
podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3
grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez
szkoły i placówki publiczne zadao umożliwiających podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz.1853).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadao
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11
maja 2007 r.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
roku w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można
zatrudnid nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub
ukooczonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50,
poz.400).
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АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Богдан Сиванич
У статті рпзглёнутп специфіљу аљтивних метпдів навшаннё, їх рплэ і
праљтишне застпсуваннё при вившенні граматиљи уљраїнсэљпї мпви
ёљ інпземнпї.
Љлѐшпві слпва: аљтивні метпди навшаннё, уљраїнсэља мпва ёљ
інпземна, метпд пбгпвпреннё, навшалэні ігри, метпд відтвпреннё
праљтишних ситуацій, мпзљпві щтурми.

Підвиъеннё мптивації ушнів при вившенні граматиљи інпземнпї
мпви я пдніяѐ з важливих прпблем лінгвпдидаљтиљи. Граматиља я
пснпвним і ши не найважливіщим рпзділпм мпви, адже її вившеннё
дпппмагая
ушнём
засвпїти
будпву
мпви
(слпвпзміну,
слпвпспплушеннё і решеннё), на ёљу, в свпѐ шергу, спираѐтэсё
праљтишні мпвні вміннё й навишљи. Таљпж граматишна система мпви
тіснп ппв’ёзана з прфпграфіяѐ, пунљтуаціяѐ і стилістиљпѐ, а птже
служитэ пснпвпѐ длё рпзвитљу уснпгп і писемнпгп зв’ёзнпгп
мпвленнё ушнів [2, c. 47].
Однаљ засвпяннё граматиљи шастп виљлиљая багатп труднпъів,
ёљі усљладнѐѐтэсё граматишними термінами, правилами та
винётљами, ъп мпже стати знашнпѐ перещљпдпѐ. Љпли маямп
справу з навшаннём мпви ёљ інпземнпї, стиљаямпсё з прпблемпѐ, ъп
інљпли ппёсненнё правила я сљладніщим за саме граматишне
правилп.
Тпму аљтуалэним длё навшаннё граматиљи мпви ёљ інпземнпї я
ппщуљ таљих метпдів, ёљі дпппмпжутэ урізнпманітнити її вившеннё та
пплегщити засвпяннё сљладних випадљів.
Питаннѐ аљтивнпгп навшаннё присвёшена шимала љілэљістэ
дпслідженэ, ёљі пбґрунтпвували ефељтивністэ цих метпдів.
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Систематишні пснпви аљтивних метпдів навшаннё стали щирпљп
рпзрпблётисё в другій пплпвині 60-х та на ппшатљу 70-х рпљів в
дпслідженнёх психплпгів та педагпгів з прпблемнпгп навшаннё.
Знашний внеспљ у рпзвитпљ аљтивних метпдів навшаннё внесли
І. Лернер, А. Матѐщљін, М. Махмутпв. Велиљу рплэ у станпвленні та
рпзвитљу аљтивних метпдів навшаннё відіграѐтэ рпбпти
А. Вербицэљпгп, В. Лпзпвпї, В. Љпмарпва, Т. Вахруъевпї [2, c. 46].
Тепретишним пснпвам виљладаннё граматиљи уљраїнсэљпї мпви
ёљ інпземнпї присвёшені статті З. Мацѐљ, О. Антпнів [1; 4].
Гпвпрёши прп аљтивні метпди, насамперед рпзуміямп ті
метпди, ёљі сппнуљаѐтэ ушнів дп аљтивнпї рпзумпвпї та праљтишнпї
діёлэнпсті у прпцесі пвплпдіннё навшалэним матеріалпм. З інщпгп
бпљу, будэ-ёље навшаннё припусљая певний ступінэ аљтивнпсті з бпљу
суб’яљта. Тпму під аљтивними метпдами рпзуміямп таљпж ті метпди,
ёљі передбашаѐтэ під шас їх застпсуваннё певну динаміљу, зміну
статистишнпгп пплпженнё ушнё.
Аљтивні метпди навшаннё спрёмпвані в пснпвнпму на
сампстійне пвплпдіннё знаннёми і вміннёми у прпцесі аљтивнпї
рпзумпвпї та праљтишнпї діёлэнпсті. В пснпві аљтивних метпдів
лежитэ діалпгішне спілљуваннё – ёљ між вшителем і ушнёми, таљ і між
самими ушнёми. А в прпцесі діалпгу рпзвиваѐтэсё љпмуніљативні
здатнпсті, уміннё виріщувати прпблеми љплељтивнп, а гплпвне –
рпзвиваятэсё мпвленнё [3].
Дп пснпвних переваг застпсуваннё аљтивних метпдів мпжна
зарахувати аљтивізаціѐ мисленнё (адже ушенэ змущений бути аљтивним
незалежнп від йпгп бажаннё), сампстійне і твпрше вирпбленнё ріщенэ,
підвиъений ступінэ мптивації та емпційнпсті ушнів.
Серед аљтивних метпдів навшаннё рпзглёнемп таљі, ёљі, на
нащу думљу, я найбілэщ ефељтивними у вившенні уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї, та приљлади їх праљтишнпгп застпсуваннё. Дп них
належатэ метпди пбгпвпреннё, інтераљтивні лељції, ігри, мпзљпві
щтурми, рпзглёд праљтишних ситуацій тпъп.
Метпд пбгпвпреннё я пдним із найбілэщ вживаних метпдів під
шас вившеннё мпви ёљ інпземнпї. Обгпвпреннё спрёмпване на
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рпзвитпљ вміннё вислпвлѐватисё та правилэнп будувати решеннё.
Яљъп заздалегідэ прпдумати пбгпвпреннё, тп пднпшаснп мпжна
тренувати вживаннё правилэних граматишних фпрм [6].
Обгпвпреннё мпже мати фпрму спілэнпгп виљпнаннё завданнё
цілпѐ группѐ, виљпнаннё завданнё в парах ши групах абп дебатів між
двпма шастинами љласу
Приљладпм аљтивнпгп пбгпвпреннё я рпбпта з графішними
зпбраженнёми (малѐнљами, фптпграфіёми ши ілѐстраціёми).
Виљладаш вибирая љартину ши фптпграфіѐ, на ёљій зпбражена певна
діё, і прпппнуя ушнём рпзппвісти, ъп булп раніще абп пізніще. Це
дпппмагая будувати цілу рпзппвідэ у минулпму ши майбутнэпму шасі.
Яљъп ппставити запитаннё: «Щп би булп, ёљъп…», мпжна тренувати
таљпж умпвний сппсіб.
Ще пдним аљтивним метпдпм, ёљий шастп виљпристпвуѐтэ на
занёттёх з мпви ёљ інпземнпї, я відтвпреннё праљтишних ситуацій.
Цей метпд передбашая навшаннё мпви, рпзігруѐши маљсималэнп
наближені дп життё ситуації. Відтвпреннё праљтишних ситуацій
сприёя рпзщиреннѐ љпмуніљативнпї љпмпетенції ушнів, метпд таљпж
мпжна виљпристпвувати з метпѐ вдпсљпналеннё граматишних знанэ,
умінэ і навишпљ [1, c. 128-129].
Длё тпгп, ъпб виљпристати љпмуніљативні ситуації длё
вившеннё граматиљи, вшителэ дпбирая таљі теми, ъпб ушні мимпвплі
ппвинні були вживати ту ши інщу граматишну фпрму.
Наприљлад, при вившенні шислівниљів вартп пбгпвприти
ситуаціѐ, де ми найшастіще зустрішаямпсё з шислами у реалэнпму
житті. Це мпже бути ппљупља в магазині, ауљціпн, ппитуваннё і аналіз
йпгп резулэтатів, математишні задаші.
Вшителэ принпситэ на урпљ дељілэља решей і прпппнуя
виставити їх на ауљціпн, запитуѐши «Сљілэљи б ви заплатили за це?».
Яљ валѐту мпжна виљпристати ёљусэ абстраљтну ріш, наприљлад,
назви міст, љраїн, ёљі перемпжецэ ппвинен буде назвати відппвіднп
дп тпгп, з ёљпѐ сумпѐ він виграв ауљціпн. Тпж, пљрім рпзглёду
ціљавпї љпмуніљативнпї ситуації, ушні маѐтэ змпгу навшитисё і
заљріпити вміннё вживати шислівниљи.
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Яљ варіант мпжна рпздати љартпшљи із завданнёми, де љпжен
ушенэ мая љупити певну љілэљістэ прпдуљтів. Він підхпдитэ дп
вшителё, ёљий грая рплэ прпдавцё, і ппвинен зрпбити правилэне
зампвленнё. Яљъп зампвленнё буде зрпблене з ппмилљпѐ, тп ушенэ
не змпже љупити пптрібних решей.
З ппглёду мптивації найбілэщ ефељтивним метпдпм я
навшалэні ігри. Ігрпві метпди i фпрми навшаннё успіщнп фпрмуѐтэ не
лище спеціалэні вміннё i навишљи, а й ствпрѐѐтэ прирпдну ситуаціѐ
длё вживаннё мпвленнявпгп зразља, рпзвиваѐтэ мпвленняву
аљтивністэ і сампстійністэ ушнів. Ігри ствпрѐѐтэ атмпсферу
невимущенпсті, ъп дпппмагая ппдплати љпмуніљативний бар’яр.
Ігрпві метпди дпбрі на заљріпленнё ъпйнп прпйденпгп матеріалу [6,
c. 185-187].
Длё граматишних ігпр дпцілэнп виљпристпвувати підрушні
матеріали, наприљлад, љубиљи, дпмінп.
Приљладпм граматишнпї гри з љубиљпм я гра длё вившеннё
прпстпрпвих віднпщенэ (прийменниљи + відмінљи). Длё її
прпведеннё пптрібнп підгптувати љубиљи з наљлеяними на љпжній
грані прийменниљами і відмінљпвими фпрмами: під +О. в., за + О. в.,
на + М. в., перед + О. в., між + О. в., в (у) + М. в. Ушенэ, ёљий љидая
љубиљ, ппвинен назвати місцезнахпдженнё певнпї реші ши лѐдини в
приміъенні, де він знахпдитэсё, відппвіднп дп тпгп, ёљий
прийменниљ йпму випав.
Длё тренуваннё узгпдженнё приљметниљів з іменниљами
дпцілэнп виљпристати гру «Аспціації». Вшителэ записуя љілэља слів у
різних граматишних фпрмах на дпщці, а ушні маѐтэ дпбрати
ёљнайбілэще пзнашенэ. У цій грі дпцілэнп ппділити ушнів на љпманди,
адже атмпсфера суперництва сприёя підвиъеннѐ мптивації.
Перемагая та љпманда, ёља напище білэще правилэних пзнашенэ.
Ољрім тренуваннё граматиљи, цё гра таљпж змущуя дп аљтивації
пасивнпгп слпвниљпвпгп запасу.
Длё аљтивізації мисленнявпї діёлэнпсті ушнів та птриманнё
щвидљпгп резулэтату ефељтивним метпдпм мпжутэ бути мпзљпві
щтурми. Впни передбашаѐтэ щвидљу відппвідэ на запитаннё,
фпрмуѐтэ здатністэ щвидљп реагувати та аљтивізуѐтэ мисленнё.

119

Богдан Сиванич

Недпліљпм мпзљпвих щтурмів я те, ъп впни зпріянтпвані на
щвидље прийнёттё ріщеннё, тпму ушенэ мпже ппљвапитисё і не
завжди правилэнп відппвісти на запитаннё [6].
Приљладпм мпзљпвих щтурмів я мпвні естафети.
Вшителэ ппвідпмлёя ппшатпљ певнпгп граматишнпгп рёду,
наприљлад «Я ніљпли не … ». Виљпристпвуѐши м’ёшиљ абп інщий
предмет, ёљий легљп мпжна передавати, вшителэ передая естафету
пднпму із ушнів, ёљий ппвинен заверщити решеннё, виљприставщи
діяслпвп у минулпму шасі та іменниљ у рпдпвпму відмінљу. Далі ушенэ
передая м’ёшиљ інщпму ушневі на власний рпзсуд.
Інщим варіантпм мпзљпвпгп щтурму мпже бути завданнё, љпли
вшителэ шитая переліљ слів абп тељст, а ушні маѐтэ зрпбити ёљусэ діѐ,
наприљлад, встати, плеснути в дплпні ши вигуљнути, љпли, наприљлад,
вшителэ зашитая слпвп у рпдпвпму відмінљу. Щпб усљладнити
завданнё, мпжна інљпли вживати таљпж завідпмп неправилэні
граматишні фпрми.
Підсумпвуѐши, вартп зазнашити, ъп виљпристаннё тих ши інщих
аљтивних метпдів і їх фпрм знахпдитэсё у љпмпетенції виљладаша і
залежитэ від тих дидаљтишних завданэ, ёљі він ставитэ перед спбпѐ
ъпдп љпнљретнпгп занёттё.
Виљпристаннё аљтивних метпдів навшаннё я пдним із найбілэщ
ефељтивних сппспбів дпсёгненнё ппставлених дидаљтишних цілей.

Bogdan Syvanych. Active Methods of Teaching Grammar of Ukrainian as a
Foregn Language
The article deals with the specific of active teaching methods, their
role and practical application in the grammar study of Ukrainian asa
foregn language.
Key words: active teaching methods, Ukrainian as a foreign language,
the method of discussion, educational games, reproduction of
practical situations method, brainstorming.
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THE DEVELOPMENT OF LISTENING COMPREHENSION SKILLS OF
HERITAGE AND NON-HERITAGE LEARNERS OF UKRAINIAN AS A
SECOND LANGUAGE
Olena Sivachenko
1) Introduction
Nowadays students in Canadian universities have to meet a
foreign language requirement in order to complete their undergraduate
programs. The Ukrainian language is one of the language programs
offered at many Canadian universities which attract a number of
students. The reasons for their choosing language courses in Ukrainian
are different: interest in the country and its culture, good teachers, an
interesting language program and possibility to receive instruction in the
language they use as means of communication at home.
As researches show, at the beginning of the language instruction
the oral communication proficiency of the learners who use Ukrainian in
families (we will refer to them as heritage learners, or HLs) is much
higher than that of the learners who start learning a language from
scratch (we will refer to them as non-heritage learners, or NHLs)
(Beaudrie & Ducar, 2005). Nevertheless, it is not clear if this discrepancy
can be traced at the advanced level. There is also an opinion that HLs get
enrolled into language programs in order to learn how to read and to
write in their home language. The development speaking and especially
listening skills is not of primary importance to them as their oral
communication proficiency is measured as quite high (Valdes, 2000: 375,
381).
As HLs and NHLs, in general, and of Ukrainian, in particular, are
usually placed in one class, language instructors encounter some issues
of discrepancy not only between these two groups of learners but
between the learners within the HLs group as well. A number of studies
report a high diversity among HLs due to a number of extra-linguistic
factors (Valdes, 2000; Polinsky & Kagan, 2007; Brinton, Kagan, & Baucus,
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2008; Alarcon, 2010). All these issues reveal the complexity of this group
of learners. Consequently, language instructors facing the task of
teaching HLs require the data on their students’ communication needs
obtained from studies in order «to be able to provide these students
with a successful learning experience» (Alarcon 2010: 271). In case of
our study, Ukrainian language instructors of the university under
research can benefit from the information about the level of
development of oral comprehension skills of their advanced HLs and
NHLs, the discrepancy between their proficiency levels in listening as
well as the influence of different extra-linguistic factor on HLs’ ability to
perceive and understand oral messages. And this makes the goal of this
study.
2) Literature review
Research on various aspects of heritage language learning and
teaching has enjoyed considerable growth over the last decade. This
type of research has investigated reading abilities (Hislope, 2003), selfassessment of language anxiety in online instruction (Coryell & Clark,
2009), online instruction of written production (Coryell, Clark, &
Pomerantz, 2010), sociolinguistic background variables that predict
successful mastery of the heritage language (Alarcon, 2010). All these
studies investigate Spanish HLs. There are also several studies that
discuss issues regarding teaching Russian HLs in the following areas:
written production (Bermel & Kagan, 2000), grammar (Polinsky 2000),
morphology and syntax (Polinsky & Kagan, 2007). But to date no
research is known that addresses the issues of teaching HLs of Ukrainian,
in general, and measuring their proficiency level in listening, in
particular.
Heritage learners in the classroom. As schools and universities in
Canada encounter an increasing number of students whose families
emigrated from Ukraine, language instructors are faced with the
dilemma of Ukrainian-speaking students «entering the language
programs designed for native speakers of English» (Bermel & Kagan,
2000: 405). Language-teaching professionals are trained to teach foreign
languages but may have little knowledge and no experience how to
teach such students who learned the language not through formal
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schooling. In the language teaching literature these speakers are
referred to as incomplete acquires (Polinsky, 2006), heritage learners
(Coryell & Clark, 2009; Alarcon, 2010; Coryell, Clark, & Pomerantz, 2010).
The studies on Spanish SLA regard such students as native speaking
students or as bilingual students. More recently, the tendency has been
to consider these learners «as home background speakers (as does
Australia) and as heritage language speakers» (Valdes, 2000: 375).
As the present study focuses on the issues of foreign language
teaching/ learning, we will use the term «heritage learners» and,
following Valdes (2000), will define them as students of a language who
were raised in a home where a language other than English is spoken
and who are to some degree bilingual in English and the heritage
language. Although the original definition is related to English, English
can be substituted by any dominant language. The crucial fact is that the
learner first started to acquire the heritage language (in this case
Ukrainian) but then switched to the dominant one (English).
Because of their exposure to the home language throughout
childhood and even into early adulthood, some scientists believe that
heritage learners’ speaking abilities fall within a continuum, from rather
fluent speakers, who can sound almost as native speakers, to those who
can barely speak the home language, while their strongest point is
considered listening comprehension (Polinsky & Kagan, 2007; Valdes,
2000). This belief rests on the research results which show that HLs
appear to be quite superior in perceiving and producing oral messages
and may have quite limited written receptive and productive skills
(Valdes, 2000). This assumption seems to be quite logical if to consider
the fact that due to the exposure of a language at home, HLs have more
language experience of oral communication than NHLs. However,
doubtful it may be that advanced HLs have more developed listening or
speaking skills as compared to NHLs after several years of language
instruction.
Moreover, it should be mentioned that in relation to listening
proficiency level HLs do not constitute a homogeneous group as the
language, they are exposed to at home, differs from family to family.
Firstly, their home language is more likely to be a conversational variant
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rather than the standard norm. Secondly, the Ukrainian non-standard
language is very varied in terms of regional variants and it is very much
possible that HLs’ home language represents one of such dialects. And
lastly, HLs most probably speak the language that their families spoke at
the time of their immigration, and thus their home language, depending
on the time of their departure, might deviate to a lesser or greater
extend from the contemporary Ukrainian. In regard to the HLs’ exposure
to the contemporary Ukrainian, much importance should be also
attached to their language contacts: opportunities to stay in the heritage
language country, communication with native speakers, exposure to
Ukrainian radio and TV etc.
On the other hand, there are NHLs who have been through formal
schooling and whose listening skills are likely to have been formed by
their exposure to the standard norm. Thus, in our Ukrainian language
classroom we have two categories of learners: HLs with prevailing
listening comprehension experience of the vernacular variant of the
language and NHLs whose listening skills add up to perceiving and
understanding standard Ukrainian.
In order to place these diverse learners in more or less equal
experimental conditions, we provided them with the oral input which to
some extend appeals to the listening experience of both types of
learners – radiodrama.
Radiodrama as means of measuring HLs’ and NHLs’ proficiency
level in listening. Technology advances enabled playwrights to seek new
forms of stage realization of drama. In XX century the invention of radio
gave life to a new kind of art – non-visual drama (Khomenko, 2000 (1, 2))
or radiodrama (Zverev, 1981). For some researches both terms are
identical and are used to denote drama specially made to be transmitted
on radio (Khomenko 2002 (1, 2)). Radiodramas comprise two modes:
author’s (title, stage direction, list of characters, etc) and characters’
(drama dialogue). The former is perceived by listeners indirectly through
music, background noises etc. As for the latter mode, listeners perceive
it directly.
After a preliminary analysis of Ukrainian radiodramas, I came into
agreement with a number of drama theorists that dialogue in a
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radiodrama is often a sample of vernacular speech, its stylized variant,
which an author creates in accordance with his intentions and goals
(Barannyk & Gai, 1961). Characters’ mode is represented by various
genres of everyday communication. Here we have reminiscences of the
past, reflection on different events, everyday and professional talks,
stories about different events, people, relationship between them which
resembles situations of true-to-life communication. The preliminary
analysis also revealed that radiodrama personages use standard
language with some sprinkles of vernacular variants which the author
introduces for the personification of his characters. Thus, radiodramas
embrace standard as well as colloquial variants of Ukrainian and can
appeal to the listening experience of both HLs and NHLs and serve
perfectly the goal of this study.
Listening comprehension as perceiving and understanding of
input. The result of listening comprehension to a large extend depends
upon the work of such mechanisms as perception and understanding.
Understanding is traditionally regarded as a many-level process (Gez,
1977; Rixon, 1991; Таrnopol’s’kyĭ, 2006; Zimniaia, 2001). Characterizing
understanding from various angles, researchers define its different
levels. In this study Gez’s classification (1977) is used. Therefore, the
levels of understanding are as follows: 1) fragmentary understanding,
which is the understanding of separate lexical units. It is characteristic of
the initial stage of language learning; 2) global understanding.
Recipient’s decoding key words results in understanding the input. At
this level the recipient has a general understanding of the message
content; 3) detailed understanding. At this level the recipient
comprehends elements of the message content and language means of
its expression; 4) critical understanding is characterized by profound and
precise understanding of the input, its subtext, recognition of objectives
and motives which identify the meaning of the input. Since our objective
is to identify the proficiency level in listening of advanced students, we
consider the fragmentary level of understanding not applicable to this
research.
Gez’s classification reveals that (Gez, 1977) understanding of the
input content takes place at global and detailed levels, while its meaning
is deciphered at the critical level. Understanding of both the content and

126

The development of listening comprehension skills of heritage …

the meaning of the input is provided by different kinds of information.
Some psycholinguists therefore believe that the input content is
linguistically structured and expressed explicitly. The meaning is a
conceptual category and, unlike the content, is expressed implicitly and
revealed through the comparison of different message elements and the
establishment of correlations between them (Gorelikova &
Magomedova, 1989).
Thus, understanding of an oral message is in deciphering its
content adequately, which takes place at global and detailed levels of
understanding, while its meaning is deciphered at the critical level of
understanding. And the ability of students to understand the
information at the three mentioned levels is examined via testing.
3) Research questions
The research questions that guided the study were as follows:
1. Can the proficiency level in listening of HLs and NHLs be defined
as satisfactory to reach communication goals?
2. Which kind of language exposure contributes most to the
proficiency level of HLs in listening: a) exposure to Ukrainian at home;
b) doing Ukrainian language courses at the university prior to the
advanced Ukrainian course; c) oral communication with native speakers;
d) stay in the target language country; e) exposure to Ukrainian from
radio and TV?
4) Methodology
Nine undergraduate students from a Canadian university
participated in the given study. Prior to the listening comprehension
test, a background questionnaire was administered to the participants.
The data generated by the questionnaires were used as independent
variables in an analysis that correlates these variables with learners’
ability to comprehend oral messages.
The listening comprehension test was conducted by the
researcher and lasted for 20 min during an advanced Ukrainian class.
First, the participants listened to a text of a radiodrama, which lasted for
4 min. The radiodrama was written by a famous Ukrainian radio
journalist Natalia Kolomiets, the author of a series of radiodramas
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revealing the actual issues of contemporary Ukrainian society. The
chosen piece conveys the theme of loneliness of elderly people whose
children have left Ukraine to earn their living in other countries. This
topic was chosen deliberately as the one which is unlikely to be familiar
to those who are not a part of the Ukrainian society. In this way we tried
to provide both types of learners with more or less equal experimental
conditions.
The administered test consisted of one open-ended task and two
multiple choice tasks. The open-ended questions aimed at deciphering
data regarding students’ understanding of the input at a global level.
Tasks 2 and 3 focused on measuring the level of learners’ detailed and
critical understanding. The total score for the test was 12. For each of
the three sections the learners could get maximum 4 points. Only
correct answers were scored.
After analyzing the literature on the assessment of the proficiency
level of foreign language communication skills, a decision was made to
assess the proficiency level in listening of HLs and NHLs by defining each
learner’s «proficiency coefficient» (Bespal’ko, 1968). To define the
proficiency coefficient of the learners in the study, the Bespal’ko formula
was used:
Љ = Q / N,
where Љ is the proficiency coefficient,
Q – the total score of particular learner’s correct answers,
N – the maximum score (12) a learner can get for all correct
answers of the test.
Following Bezpal’ko, the proficiency level was considered
satisfactory if the proficiency coefficient is no less than 0.7 (70 %).
5) Analysis
Background questionnaires. After analyzing the questionnaires,
we categorized the survey questions by topic and then tabulated
responses to each question. Then the data were subsequently analyzed
and the emerging themes were identified and synthesized in order to
elucidate certain patterns. The data analysis was organized according to
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the following topics: 1) exposure to Ukrainian at home; 2) language
education background of HLs; 3) target language contacts of HLs. After
analyzing the data regarding the degree of learners’ exposure to
Ukrainian at home, there was conducted further analysis of the answers
of only those respondents whose language of communication at home is
Ukrainian.
The questionnaire survey revealed the fact that seven out of nine
participants speak Ukrainian at home, with one respondent reporting
using only Ukrainian at home. Although six students reported speaking
English at home as well, three of them use more Ukrainian than English
for home communication, and three other participants stated that their
dominant home language is English. And two learners indicated that
Ukrainian is not used in their families for communication. Thus, seven
out of the nine participants can be regarded as HLs.
Four respondents stated that they had taken Ukrainian language
courses at the university prior to the advanced Ukrainian course. In
particular, all the respondents reported being enrolled directly into the
second level. And three students indicated no prior Ukrainian language
instruction with the university before an Advanced Ukrainian course.
All the participants have either relatives or friends or both in
Ukraine and communicate with them orally but not on a regular basis.
Two participants communicate once a month, and two – very rarely. One
respondent defined the frequency of his/ her communication as
«sometimes», one reported annual communication and one participant
did not provide an answer.
Fiver respondents had a chance to stay in Ukraine. One
participant, who visited the country once, and two participants, who
visited the country twice, didn’t mention the duration of the stay. One
participant reported three short stays, and one respondent, who visited
Ukraine, indicated neither the time of the visit nor the period of stay.
Interestingly, two participants were born in Ukraine and one of them
had a chance to visit the country again after their immigration to
Canada.
The questionnaire survey revealed the fact that two out of seven
participants listen to the radio and watch TV in Ukrainian but rarely. One
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respondent reported listening to the radio and watching TV in Ukrainian
on a regular basis. Four participants neither listen to the radio nor watch
TV in Ukrainian.
Listening comprehension test. After analyzing the tests, we
tabulated the results in accordance with the research questions and
topics categorized by the responses to the survey questions. Then the
data were analyzed and the emerging patterns were identified.
The test results reveal that the proficiency coefficient of listening
skills of six participants out of nine is more than 0.7. Moreover, the
maximum and minimum coefficients for these six participants are 0.92
and 0.75, respectively. In the case of the remaining three participants,
the maximum proficiency coefficient is 0.33, whereas the minimum
coefficient is 0.08.
In general, the proficiency coefficient in listening of NHLs is much
lower than of HLs – 0.21 and 0.78, repsectively. Moreover, the
proficiency coefficient of HLs falls within a continuum from 0.67, for
those in whose families English dominates Ukrainian, to 0.92 to indicate
the cases where the home language is exceptionally Ukrainian. The
proficiency coefficient in listening of those HLs whose families use more
Ukrainian than English for communication is 0.86.
According to the test results, the proficiency coefficient in
listening of those HLs who had taken a Ukrainian language course with a
University prior to advanced UKR 303 -304 is lower (0.71) than of those
HLs who got enrolled into the advanced Ukrainian course without prior
language instruction at the university under research (0.86).
The proficiency coefficient of the participants who communicate
with native-speakers on a monthly basis is 0.92. The participants who
communicate with their Ukrainian relatives and friends very rarely show
lower results – 0.88. The proficiency coefficient in listening of those HLs
who communicate with native-speakers annually is even lower – 0.83.
Then go those whose frequency of communication with their relatives
and friends in Ukraine is defined as «sometimes». Their proficiency
coefficient makes 0.75. In the case of no response to the frequency of
communication with native speakers, the proficiency coefficient in
listening is minimal.
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On the whole, the proficiency coefficient of those HLs who have
had no chance to visit Ukraine is higher than of those who have been
there. But if we regard the proficiency coefficient of the subsections
within the «Stay in Ukraine» section, it can be observed that the results
are not homogeneous. The maximum proficiency coefficient (0.92) is of
those HLs who have visited Ukraine twice, whereas the minimum one
(0.33) is of those who have been there only once. In between them
there are the cases of the participants who reported three short stays in
Ukraine (the proficiency coefficient is 0.91), and who didn’t indicate the
number and the duration of their visits to Ukraine (the proficiency
coefficient is 0.75).
The proficiency coefficient in listening of those participants who
neither listen to the radio nor watch TV in Ukrainian is 0.46 and is almost
twice as low as of those who are exposed to the Ukrainian language
from radio and TV. Interestingly, the proficiency coefficient of those
participants who listen to the radio and watch TV in Ukrainian rarely and
often does not differ. It is 0.92.
6) Discussion and conclusion
Based on the survey results, the three research questions guiding
the study can now be addressed.
In terms of Research Question 1, the distinction between the
proficiency level in listening of HLs and NHLs is sharp. In particular, while
the level of listening skills development of NHLs cannot be considered as
satisfactory (lower than permissible proficiency coefficient 0.7) to reach
communication goals, the proficiency level in listening of HLs, which is
almost two times as high as of NHLs, is higher than permissible
proficiency coefficient 0.7 and can be seen as satisfactory. So, these
results serve as the confirmation of previous findings (Beaudrie & Ducar,
2005) and prove correct in regard to the advanced level as well.
Research Question 2 led to the most interesting and sometimes
even unexpected results, with certain aspects of listening performance
correlating with certain language contact variables. The most conducive
for listening skills development type of language exposure is listening to
radio and watching TV in Ukrainian. Though surprisingly, the frequency
of this language exposure does not influence its quality. Much less
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facilitative but still effective for listening skills development are
communication with native speakers (relatives and friends) and
exposure to the target language at home. The reason for the significant
difference between the first type of exposure and the second and third
ones is that while communicating with family and friends, HLs are
usually exposed to the vernacular speech only and the same voice
patterns, whereas listening to the radio and watching TV in Ukrainian
provide HLs with exposure to a variety of voice patterns and registers of
formality. The stay in the target language country appears even less
beneficial for listening skills development, while the least beneficial
exposure is provided by prior to the advanced course instruction with
the university. Unfortunately, it is not yet possible to give any
reasonable interpretation of these results as the data provided by HLs’
answers to survey questions are not sufficient for this.
Finally, the study reveals quite unexpected and controversial
results. For example, owing to the study results, the proficiency
coefficient of the participants who have never visited the target
language is higher than of those who have. The same controversial
tendency can be observed in regard to communication with native
speakers – those who communicate on an annual basis and very rarely
scored higher than HLs who sometimes communicate with native
speakers of Ukrainian. There could be several explanations to this. First,
the number of participants (9) is very limited. Second, HLs and NHLs
groups are not equally represented in the sample.
7) Limitations and directions for future research
The low number of participants in the present study is not a
representative sample of advanced HLs, which implies that the result
cannot be generalized to all advanced HLs learners. Also, a certain
limitation of this research is a small number of independent variables
owing to which some trends could not be explained. Consequently, for
future research, this study could be improved and expanded in several
ways. First, a bigger number of participants could eliminate the
dependence of exposure patterns on individual results. Second, the
participants could have guessed the correct answers. Therefore, openended tasks could be more preferable than multiple-choice tests. And
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finally, future investigation which focuses on finding more discrepancies
between HLs in terms of listening skills is needed to confirm the findings
of this study, which was intended as a prototype for further research.
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УКРАЇНІСТИКА В БОЛГАРІЇ
Ольга Сорока
У статті прпаналізпванп істпріѐ фпрмуваннё та сушасний стан
вившеннё уљраїністишних дисциплін в Бплгарії, зпљрема в
Спфійсэљпму університеті.
Љлѐшпві слпва: уљраїністиља, Спфійсэљий університет, виљладаннё
уљраїнсэљпї мпви.

Ознайпмленнё з уљраїнсэљпѐ љулэтурпѐ, літературпѐ, істпріяѐ
у Бплгарії ппшалпсё ъе в љінці ХІХ стпліттё та ппв’ёзане з ппёвпѐ
перщпгп бплгарсэљпгп університету у Спфії. Велиљу рплэ у
станпвленні тпгпшаснпї славістишнпї науљи у Спфії відіграв
уљраїнсэљий вшений прпф. Михайлп Петрпвиш Драгпманпв, ёљий
прибув дп Спфії впсени 1889 рпљу на запрпщеннё Міністерства
псвіти, ъпб шитати лељції з загалэнпї істпрії. «Рідљп вшений мав таљий
автпритет серед університетсэљпї мплпді, ёљ Драгпманпв, і небагатп
виљладашів мпгли завпѐвати таљу ппвагу і таљу лѐбпв, ёљу мав цей
незабутній уљраїнецэ. Йпгп лељції дивували свпяѐ артистишнпѐ
фпрмпѐ і незвишайнпѐ тпшністѐ, влушнпѐ ірпніяѐ, і ъп пспбливп
важливе булп длё бплгарсэљих слухашів, ъп впни збуджували ппрухи
дп вившеннё ріднпгп минулпгп», – писав прп Драгпманпва
М. Арнаудпв *1, с. 15+, «длё всіх студентів він був царем Виъпї
щљпли», – згадував Г. Ценпв *2, с. 378]. Серед ушнів та ппслідпвниљів
М. Драгпманпва ціла љпгпрта відпмих бплгарсэљих прпфеспрів,
аљадеміљів, серед них І. Шищманпв – вшений, етнпграф,
фплэљлприст, пплітиљ, ппспл Бплгарії в УНР.
Сушасниљи та ппслідпвниљи М. Драгпманпва в університеті
були перщим ппљпліннём виљладашів-мпвпзнавців Спфійсэљпгп
університету, серед них О. Тепдпрпв-Балан, Л. Мілетиш, Б. Цпнев, а
згпдпм і М. Арнаудпв, С. Младенпв, С. Рпмансљі, ёљий був таљпж
шленпм НТШ у Лэвпві.
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Хпша прптёгпм ХХ стпліттё уљраїністиља з різних пришин не
мпгла рпзвиватисё ёљ пљрема спеціалэністэ, але питаннё, ппв’ёзані з
уљраїнсэљпѐ істпріяѐ, літературпѐ, мпвпѐ, рпзрпблёлисэ,
дпсліджувалисё, пбгпвпрѐвалисё. Пппри те, ъп уљраїнсэља мпва і
література пфіційнп в університеті не виљладалисё, мплпде
ппљпліннё тпгпшасних спфійсэљих філплпгів працѐвалп в різних
напрёмљах лінгвістишнпї науљи, залушаѐши дп свпїх дпслідженэ
уљраїнсэљий матеріал. Ціла низља рпзвідпљ, присвёшених уљраїнсэљій
мпві, належитэ перу І. Лељпва, ёљпгп заслуженп вважаѐтэ пдним із
пснпвппплпжниљів бплгарсэљпї мпвпзнавшпї уљраїністиљи *5, с. 48].
Виљпристпвував уљраїнсэљий матеріал у свпїх лељціёх з істпришнпї
граматиљи і прпфеспр М. Дилевсэљий, радів і дпппмагав студентам з
Уљраїни та дп всіх інщих «був завжди приямний, відљритий», – згадуя
йпгп љплищнё студентља В. Драгулева *3, с. 16]. Серед спфійсэљих
уљраїнплѐбів – і відпмий бплгарсэљий літературпзнавецэ, завідуваш
љафедри радёнсэљпї літератури прпф. Сімепн Русаљіяв. Йпгп перу
належатэ љілэља рпзвідпљ, присвёшених відпмим і знаљпвим ппстатём
уљраїнсэљпї літератури, серед љптрих Т. Шевшенљп, а таљпж
бібліпграфішний ппљажшиљ уљраїнсэљпї літератури. З-під йпгп љрила
вилетілп багатп таланпвитих студентів, майбутніх виљладашів,
перељладашів, ъп присвётили свпя життё пппулёризації уљраїнсэљпгп
слпва в Бплгарії. Він запхпшував свпїх студентів писати диплпмні
рпбпти на пснпві уљраїнсэљпгп матеріалу, дпљазпм шпгп я теми
диплпмних рпбіт та сппгади студентів. Виљладаш уљраїнсэљпї мпви
Спфійсэљпгп університету Валентина Драгулева, ёљій ппъастилп
вшитисэ у прпфеспра Русаљіява, пригадуя, ъп він прпсив її
рпзмпвлёти з ним пп-уљраїнсэљи та навітэ наппліг на тпму, ъпб впна
писала диплпмну рпбпту уљраїнсэљпѐ мпвпѐ [3, с. 16].
Виљладаннё уљраїнсэљпї мпви в Спфійсэљпму університеті
ппв’ёзане з іменем дпц. Лідії Терзійсэљпї – літературпзнавцё,
перщпгп пфіційнпгп уљраїніста в Бплгарії. У 1963 рпці впна заљіншила
уљраїнсэљу філплпгіѐ в Љиївсэљпму університеті та з тпгп шасу
невтпмнп ппнад двадцётэ рпљів виљладала уљраїнсэљу мпву ёљ
фаљулэтатив. І прпф. С. Русаљіяв, і дпц. Л. Терзійсэља сприёли
станпвленнѐ спфійсэљпї уљраїністишнпї щљпли, фпрмуѐши інтерес дп
уљраїнсэљпї мпви та љулэтури серед бплгарсэљих студентів, аспірантів
та виљладашів.
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У 1992 рпці дп виљладаннё уљраїнсэљпї мпви у Спфійсэљпму
університеті дплушивсё відпмий уљраїнсэљий бплгарист, бплгарин за
ппхпдженнём прпф. Іван Андрійпвиш Стпёнпв – автпр перщпгп в
істпрії «Бплгарсэљп-уљраїнсэљпгп слпвниља» (у співавтпрстві з
О. Чмир), низљи мпнпграфій і науљпвих статей, ушасниљ шисленних
міжнарпдних науљпвих љпнференцій, дпслідниљ істпрії бплгарсэљпї
літературнпї мпви, її лељсишнпї системи, семантиљи та етимплпгії
слпв’ёнсэљпї лељсиљи загалпм.
У 1996 рпці вперще в істпрії Спфійсэљпгп університету булп
ствпренп пљремий прпфілэ «Уљраїністиља» у рамљах љафедри
слпв’ёнсэљих мпв на фаљулэтеті слпв’ёнсэљих філплпгій. Студенти
перщпгп љурсу, ёљі вибрали ши випадљпвп пптрапили в «уљраїнсэљу»
групу, згадуѐтэ з ёљим захппленнём і лѐбпв’ѐ І. А. Стпёнпв
рпзппвідав прп Уљраїну, прп уљраїнців, їхнѐ љулэтуру, ппбут, істпріѐ,
пісні, ёљі були зпвсім невідпмими та впднпшас таљими близэљими. Усі
були настілэљи зашарпвані магіяѐ уљраїнсэљпгп слпва, ъп не прпстп
залищилисэ у групі, а й «заманили» у неї і студентів з інщих
спеціалэнпстей.
Відтпді і дп сэпгпдні спфійсэља уљраїністиља аљтивнп
рпзвиваятэсё, уљраїністишні дисципліни виљладаѐтэ: дпц. Лідіё
Терзійсэља, Валентина Драгулева, дпц. Валентин Гещев, дпц. Албена
Стаменпва, д-р Райна Љамберпва. Виљладацэљий љплељтив рпсте,
ппппвнѐятэсё
мплпдими
виљладашами
–
випусљниљами
спеціалэнпсті, серед ёљих д-р Владімір Љплев, д-р Павліна Мартінпва,
д-р Стефан Узунпв. Љрім бплгарсэљих виљладашів, длё студентів
шитали лељції та вели праљтишні занёттё лељтпри з Уљраїни – прпф.
І. Стпёнпв, В. Червпнпжљп, дпц. Н. Григпращ, дпц. О. Сливинсэљий,
дпц. Л. Прпљппенљп, О. Спрпља.
Ољрім пфіційних занётэ з уљраїнсэљпї мпви, при спеціалэнпсті
дія љулэтурпзнавший љлуб «Благпдатна середа», заснпваний
А. Стаменпвпѐ та Р. Љамберпвпѐ з метпѐ ппглибленпгп
пзнайпмленнё з уљраїнсэљпѐ љулэтурпѐ та істпріяѐ, длё зустрішей з
відпмими писэменниљами, перељладашами, науљпвцёми, длё
переглёду філэмів, прганізації вистав.
Важливпѐ ппдіяѐ у житті бплгарсэљпї уљраїністиљи я те, ъп у
2008 рпці виљладаші-уљраїністи А. Стаменпва та Р. Љамберпва
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підгптували та видали перщий у Бплгарії підрушниљ з уљраїнсэљпї
мпви длё бплгар *4+. Зусиллёми виљладацэљпгп љплељтиву спфійсэља
уљраїністиља представлена таљпж в інтернет-прпстпрі. «Бплгарсэља
віртуалэна уљраїністиља» [7] – це науљпвий прпељт уљраїнсэљпгп
прпфілѐ фаљулэтету слпв’ёнсэљих філплпгій. Прпељт пріянтпваний на
студентів, виљладашів, дпслідниљів уљрїністишнпї тематиљи та усіх, хтп
ціљавитэсё Уљраїнпѐ. Дпсёгненнём уљраїністиљи я і ствпреннё
науљпвпгп виданнё – Алэманаху «Бплгарсэља уљраїністиља» [8],
метпѐ ёљпгп я публіљаціё науљпвих дпслідженэ в галузі уљраїністиљи.
Дп ушасті у збірниљу запрпщуѐтэсё вшені-уљраїністи з різних љраїн
світу, ъп працѐѐтэ у царині мпвпзнавства, літературпзнавства,
фплэљлпристиљи, етнпграфії, істпрії, љулэтурплпгії.
Ољрім виљладацэљпї рпбпти, виљладаші спеціалэнпсті аљтивнп
перељладаѐтэ сушасну уљраїнсэљу літературу. У 2013 рпці
А. Стаменпва та Райна Љамберпва були відзнашені Спѐзпм
перељладашів Бплгарії та нагпрпджені грамптпѐ за љраъий перељлад
прпзи – рпмана Ю. Андрухпвиша «Дванадцётэ пбрушів».
Серед здпбутљів спфійсэљпї уљраїністиљи «Уљраїнсэљпбплгарсљий рпзмпвниљ» *6+, ушастэ у љпнсулэтуванні та редагуванні
перщпгп в Бплгарії «Уљраїнсэљп-бплгарсэљпгп слпвниља» відпмпї
перељладашљи П. Љиневпї.
Виљладаші спеціалэнпсті берутэ аљтивну ушастэ у науљпвій
рпбпті, щуљаѐтэ нпві підхпди, іннпваційні алэтернативні метпди у
виљладанні уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї. Сэпгпдні на уљраїністиці
навшаятэсё близэљп спрпља студентів, ёљі аљтивнп пппулёризуѐтэ
уљраїнсэље слпвп у Бплгарії, берутэ ушастэ у науљпвих љпнференціёх, у
дисљусіёх прп сушасну ситуаціѐ в Уљраїні та пб’яљтивне висвітленнё
ппдій. Набір студентів ъпрпљу збілэщуятэсё, інтерес дп Уљраїни
рпсте, тпму маямп надіѐ, ъп спфійсэља уљраїністиља мая дпбрі
перспељтиви в майбутнэпму.

Olga Soroka. Ukrainian Studies in Bulgary
The article analyzes the history and current state of formation
Ukrainian study in Bulgaria, including the Sofia University.
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ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС «КРОК-1» У КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ
Галина Темник
У статті прпаналізпванп інтернет-стпрінљи, признашені длё
вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї за љілэљісними та
ёљісними ппљазниљами, пљресленп перспељтивні напрёми у галузі
їх ствпреннё та љпнцептуалэні засади ствпреннё інтераљтивнпгп
љурсу уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї «ЉРОЉ-1».
Љлѐшпві слпва: інтераљтивний љурс, навшаннё в пн-лайн режимі,
тип сайту, цілэпва аудитпріё, метпдиља навшаннё, типи завданэ,
љпнтрплэ знанэ.

Оспбливістѐ сушаснпї уљраїнсэљпї лінгвпдидаљтиљи я
застпсуваннё ІЉТ (інфпрмаційнп-љпмуніљативних технплпгій), ъп
супрпвпджуятэсё
двпма
взаямпппв’ёзаними
прпцесами:
виниљненнём нпвих видів навшалэнпї діёлэнпсті, фпрм навшаннё та
ствпреннём відппвідних дп них навшалэних матеріалів.
Прп це свідшитэ праљтиља виљладаннё, тематиља і
прпблематиља науљпвих дпслідженэ, ёљі публіљуѐтэ фахпві
педагпгішні, лінгвпдидаљтишні виданнё та виданнё прп нпвітні
інфпрмаційні технплпгії у навшанні, матеріали, ёљі прпппнуѐтэ
бібліптељи у центрах інпземних мпв, нпвітні виданнё навшалэних
матеріалів [2; 5; 6 та ін.].
В аналізпваних лінгвпдидаљтишних дпслідженнёх уљраїнсэљих
дпслідниљів переважаѐтэ науљпві рпзвідљи прп пснпвні принципи
прганізації та впрпвадженнё дистанційнпї фпрми навшаннё
уљраїнсэљпї мпви, застпсуваннё аудіп-, відепзаписів у навшалэнпму
прпцесі, ресурсів мережі Інтернет, іннпваційних технплпгій в цілпму.
Уљраїнсэљі науљпвці відзнашаѐтэ ефељтивністэ навшаннё із
застпсуваннём
ІЉТ.
Сљажімп,
Ю. І. Іванпв
зазнашая:
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«Загалэнпдидаљтишний пптенціал ІЉТ пплёгая в індивідуалізпванпму
підхпді, урізнпманітненні фпрм ппданнё інфпрмації, ппсиленні
мптивації навшаннё, аљтивізації навшалэнпї діёлэнпсті, виљпристанні
ігрпвих прийпмів, зануреннѐ в уёвні ситуації, у щвидљпму
звпрптнпму зв’ёзљу, інтераљтивнпсті» *1, с. 255].
Ппмітнпѐ тенденціяѐ світпвпї лінгвпдидаљтиљи я увага дп
навшаннё в пнлайн-режимі. З 80-х рпљів рпзвиваятэсё науљпвий
напрём CALL [11]. У сушаснпму навшалэнпму прпцесі вагпму шастину
сљладая e-learning. Навшалэні љурси в пнлайн-режимі аљтивнп
фунљціпнуѐтэ на веб-стпрінљах з вившеннё англійсэљпї, німецэљпї,
французэљпї мпв. Серед них я љурси, ппв’ёзані з навшаннём за
певним підрушниљпм (Schritte international *10+), сампстійні (British
Council [8], BBC Learning English [7] ) та тематишні (EuroLang *9+).
Длё уљраїнсэљпї лінгвпдидаљтиљи пнлайнпве навшаннё
уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї – майже не рпзвинена галузэ ёљ у
науљпвпму, метпдишнпму, таљ і в праљтишнпму аспељтах.
За резулэтатами ппщуљу в мережі Інтернет, у вілэнпму дпступі
фунљціпнуя 10 веб-стпрінпљ [3], ёљі різними сппспбами реалізпвуѐтэ
навшаннё уљраїнсэљпї мпви в пнлайн-режимі. Длё їх аналізу
релевантними я наступні љритерії: рпзрпбниљ, дпступ (з реястраціяѐ ши
без), наёвністэ перељладу тепрії та фпрмулѐваннё завданэ, різнпвид
љурсу (дпдатпљ дп певнпгп підрушниља ши сампстійний), цілэпва
аудитпріё, рівенэ навшаннё, струљтура љурсу, змістпве наппвненнё,
наёвністэ аудіп- та відепресурсів, ілѐстрацій, дизайн, наёвністэ
інтераљтивнпсті (її різнпманітністэ), мпжливпсті ппвтпреннё.
В резулэтаті прпведенпгп аналізу за визнашеними љритеріёми
встанпвленп, ъп жпден із сайтів љпмплељснп не виріщуя завданнё
пнлайнпвпгп навшаннё, ёље передбашая мпжливпсті навшаннё на 3-х
рівнёх вплпдіннё мпвпѐ длё різних цілэпвих аудитпрій, рпзвитпљ усіх
видів мпвленнявпї діёлэнпсті (шитаннё, писэма, уснпгп мпвленнё, ёљ
рпзмпвнпгп, таљ і прпфесійнпгп), тренуваннё граматиљи, ігрпві
завданнё, введеннё у љулэтурний љпнтељст, аудіп-, відепресурси,
ілѐстрації, flash-анімації.
Ці завданнё реалізпвані шастљпвп, переважнп длё ппшатљпвпгп
етапу навшаннё з љпмуніљативним спрёмуваннём, зі слабљим
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супрпвпдпм аудіп- та відепматеріалами. Ствпреннё веб-стпрінпљ з
вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї – аљтуалэна і перспељтивна
галузэ уљраїнсэљпї лінгвпдидаљтиљи, зпљрема таљпгп її рпзділу, ёљ
љпмп’ѐтерна лінгвпдидаљтиља, зважаѐши на світпві тенденції у
рпзвитљу псвіти, в тпму шислі й мпвнпї псвіти, її љпмп’ѐтеризації,
зрпстаннё рплі ІЉТ та ефељтивністэ застпсуваннё таљпгп заспбу
навшаннё. Пптреба у сушасних та ёљісних Інтернет-ресурсах вившеннё
мпви я не лище у тіяї інпземнпї аудитпрії, ёља вившая уљраїнсэљу мпву
ёљ предмет у певнпму навшалэнпму заљладі ши на љурсах з метпѐ
туристишних, бізнеспвих ши псвітніх љпнтаљтів, а й у середпвиъі
уљраїнсэљпї діасппри, ёља з метпѐ збереженнё націпналэнпї
ідентишнпсті ствпрѐя і підтримуя мережу субптніх щљіл, де
уљраїнсэља мпва я централэним предметпм.
У зв’ёзљу з цим відділ уљраїністиљи Міжнарпднпгп інституту
псвіти, љулэтури та зв’ёзљів з діасппрпѐ НУ «Лэвівсэља пплітехніља»
(МІОЉ) рпзппшав ствпреннё інтераљтивнпгп пнлайн-љурсу з УМІ ёљ
дпппвненнё дп навшалэнпгп љпмплељсу «ЉРОЉ-1» *4+ длё навшаннё
на рівні А1-А2.
Ствпреннё змістпвпї шастини цэпгп љурсу базпване на тих
самих принципах, ёљі лежатэ в пснпві ппдібних навшалэних
матеріалів інщих мпв, зпљрема англійсэљпї, німецэљпї, та мпжутэ
бути виљпристані длё уљладаннё інтераљтивних љурсів уљраїнсэљпї
мпви длё інщих рівнів, цілэпвих груп ши тематиљи.
Інтераљтивний љурс «ЉРОЉ-1», ёљ і цілий навшалэний љпмплељс
«ЉРОЉ-1», шастинпѐ ёљпгп він я, признашений длё навшаннё псіб
віљпм від 17 рпљів і виъе на рівні А1-А2 длё тренуваннё базпвих
љпмуніљативних навишпљ.
За струљтурпѐ інтераљтивний љурс відппвідая љнизі длё
студента з навшалэнпгп љпмплељсу «ЉРОЉ-1» і міститэ 10 мпдуліврпзділів. У свпѐ шергу, љпжен мпдулэ міститэ, відппвіднп дп
підрушниља, дељілэља урпљів. Урпљ сљладаятэсё з 5-10 інтераљтивних
завданэ. Ољрім струљтури та вибраних тем, зв’ёзпљ інтераљтивнпгп
љурсу з підрушниљпм пплёгая в наступнпму. У підрушниљу љпжен урпљ
міститэ шітљп визнашений переліљ нпвих слів, слпвпспплушенэ та
базпвих љпнструљцій, ёљі непбхіднп засвпїти. Цей переліљ, прпте вже
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в інщій тренувалэній інтерпретації, залищаятэсё пснпвпѐ при
уљладанні завданэ дп інтераљтивнпгп љурсу. Інљпли з’ёвлёѐтэсё
дпдатљпві слпва, ёљі рпзщирѐѐтэ слпвниљпвий запас студента, але
не ствпрѐѐтэ пспбливих лељсишних труднпъів длё виљпнаннё
завданэ, псљілэљи дпппвнѐѐтэ навшалэний прпцес за підрушниљпм.
Таљим шинпм, завданнё інтераљтивнпгп љурсу ствпрѐѐтэ мпжливістэ
дпдатљпвпгп сампстійнпгп тренуваннё здпбутих љпмуніљативних
навишпљ, ппбудпви нпвих вислпвлѐванэ, діалпгів із вившенпгп
лељсишнпгп матеріалу, прфпграфії та шитаннё.
В уљладанні завданэ дп љпжнпгп урпљу дптриманий принцип
ппслідпвнпгп тренуваннё мпвних навишпљ за зрпстаннём сљладнпсті:
сперщу рпзтащпвані вправи, спрёмпвані на тренуваннё рпзуміннё
знашеннё слів ши слпвпспплушенэ ппза љпнтељстпм (це мпжутэ бути
завданнё згрупувати слпва, вибрати за певнпѐ тематиљпѐ, з’яднати з
відппвідним малѐнљпм, дпписати шастини слів, утвприти пари слів та
ін.); пізніще – завданнё на тренуваннё вживаннё слів ши
слпвпспплушенэ у љпнтељсті – решенні, тељсті (вписуваннё слів у
решеннё, вибір слів із переліљу длё дпппвненнё тељсту, пљремих
решенэ ши діалпгу, виправленнё ппмилпљ у вислпвлѐваннёх) ши
ппбудпву пдиницэ вислпвлѐваннё із заданих слів ши
слпвпспплушенэ, діалпгів з пљремих репліљ.
Щп стпсуятэсё типів завданэ, тп під шас уљладаннё
інтераљтивнпгп љурсу виљпристанп 3 пснпвних типи, ёљі мпжутэ мати
пп дељілэља різнпвидів: вибір правилэнпгп варіанта, пересуваннё
пб’яљтів, вдруљпвуваннё шастин слів, слів, слпвпспплушенэ. Їх вибір
здійснений на пснпві аналізу трэпх Інтернет-стпрінпљ з вившеннё
мпви за дпппмпгпѐ інтераљтивних технплпгій: Shritte international,
British Council, BBC Learning English.
Зазнашені типи завданэ умпжливлѐѐтэ фунљціпнуваннё
інтераљтивнпгп љурсу в технішнпму аспељті, псљілэљи передбашаѐтэ
пбмежену љілэљістэ варіантів відппвідей, їхнѐ пднпзнашністэ. Яљ
правилп, інтераљтивні љурси не забезпешуѐтэ тренуваннё таљ званих
«твпрших» завданэ.
Таљим шинпм, уљладаннё змістпвпї шастини інтераљтивнпгп љурсу
ёљ дпппвнѐвалэнпї шастини дп підрушниља базуятэсё на принципах:
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 струљтуризації навшалэнпгп матеріалу відппвіднп дп
підрушниља;
 тематишнпгп зв’ёзљу з підрушниљпм;
 введеннё засвпянпгп у підрушниљу навшалэнпгп матеріалу у
нпвий ситуативний љпнтељст;
 ппслідпвнпгп тренуваннё мпвних навишпљ;
 вибпру завданэ з пбмеженпѐ љілэљістѐ відппвідей.
В цілпму фунљціпнуваннё інтераљтивних љурсів:
 підвиъуя ефељтивністэ навшалэнпгп прпцесу щлёхпм
застпсуваннё
flash-анімацій,
візуалізації
навшалэнпгп
матеріалу, ъп сприёѐтэ аљтивізації уваги, заціљавленнё,
сприйнёттё;
 реалізпвуя індивідуалэний підхід дп навшаннё, ствпрѐѐши
мпжливпсті навшатисё у зрушний шас, зрушнпму місці з
дпступпм дп мережі Інтернет, сампстійнп визнашати
тривалістэ занёттё;
 ствпрѐя мпжливпсті навшатисё сампстійнп завдёљи системі
автпматишнпї перевірљи виљпнаних завданэ;
 надая непбмежені мпжливпсті ппвтпреннё, тренуваннё;
 збілэщуя дпступністэ дп навшаннё, псљілэљи вимагая від
студента ши ушнё лище наёвнпсті љпмп’ѐтера з дпступпм дп
мережі Інтернет;
 урізнпманітнѐя навшалэний прпцес нпвим видпм навшалэнпї
діёлэнпсті.
Інтераљтивні љурси, ёљі я дпппвненнём дп підрушниљів, ппдібнп
дп інтераљтивнпгп љурсу «ЉРОЉ-1», – це прпмпціё навшалэнпгп љурсу
за дпппмпгпѐ Інтернет-ресурсів, мпжливістэ пзнайпмитисэ із цим
навшалэним прпдуљтпм, дпдатљпві навшалэні матеріали, ёљі мпжутэ
слугувати заспбпм длё сампстійнпї рпбпти студента.
Ствпреннё навшалэних сайтів длё вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї з виљпристаннём інтераљтивних технплпгій мая важливе
знашеннё длё рпзвитљу уљраїнсэљпї лінгвпдидаљтиљи. Насамперед це
дпппвненнё системи навшалэнп-метпдишнпгп забезпешеннё з УМІ
сушасними навшалэними заспбами, а таљпж рпзщиреннё мпжливпстей
прганізації навшалэнпгп прпцесу дистанційнпї фпрми навшаннё.
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Навшаннё з мпжливістѐ виљпристаннё усіх дпсёгненэ сушаснпї
псвіти – від підрушниљів дп псвітніх Інтернет-ппрталів – сприёя
збілэщеннѐ заціљавленнё уљраїнсэљпѐ љулэтурпѐ та вившеннём
уљраїнсэљпї мпви ёљ серед інпземців, таљ і серед мплпдпгп ппљпліннё
уљраїнсэљпї діасппри.
Ствпреннё веб-стпрінпљ з вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї – аљтуалэна і перспељтивна галузэ уљраїнсэљпї
лінгвпдидаљтиљи, зпљрема таљпгп її рпзділу, ёљ љпмп’ѐтерна
лінгвпдидаљтиља, зважаѐши на світпві тенденції у рпзвитљу псвіти, в
тпму шислі й мпвнпї псвіти, її љпмп’ѐтеризації, зрпстаннё рплі ІЉТ та
ефељтивністэ застпсуваннё таљпгп заспбу навшаннё.

Galyna Temnyk. Interactive Course of «KROK – 1» in the Context of online
Teaching Ukrainian Language
The article deals with the web pages, designed to study Ukrainian as
a foreign language, for quantitative and qualitative indicators. The
promising directions in the field of creation and conceptual basis of
creating the online course Ukrainian language «KROK-1» are
outlined.
Key words: online course, training in online mode, type of web,
target audience, methods of teaching, task types, control of
knowledge.
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ТЕРМІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА / УКРАЇНСЬКА МОВА
ЯК ДРУГА – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОДИДАКТИКИ
Оксана Туркевич
У статті прпаналізпванп терміни уљраїнсэља мпва ёљ інпземна та
уљраїнсэља мпва ёљ друга, здійсненп ппрівнёлэний аналіз цих
спеціалэних пдиницэ з інщими семантишнп близэљими
термінами, а таљпж із відппвідниљами, ёљі фунљціпнуѐтэ в інщих
мпвах. Запрпппнпванп дефініції зазнашених мпвних пдиницэ.
Љлѐшпві слпва: лінгвпдидаљтиља, рідна мпва, уљраїнсэља мпва ёљ
інпземна, уљраїнсэља мпва ёљ друга, успадљпвана мпва.

На сушаснпму етапі рпзвитљу уљраїнсэљпї лінгвпдидаљтиљи
лище ппшинаятэсё рпзмежуваннё метпдиљи виљладаннё уљраїнсэљпї
мпви ёљ інпземнпї і метпдиљи виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ
другпї. Предметпм дпслідженнё цих приљладних галузей я
відппвіднп уљраїнсэља мпва ёљ інпземна й уљраїнсэља мпва ёљ друга в
аспељті виљладаннё.
У світпвій науці на ппзнашеннё пљремпї науљи, ёља дпсліджуя
всі прпцеси, ппв’ёзані з вившеннём другпї (інпземнпї) мпви,
вживаѐтэ абп термін second language acquisition (засвпяннё другпї
мпви), абп second language learning (вившеннё другпї мпви). Різні
дпслідниљи (Д. Љпаді, Т. Хаљін, С. Гас, Л. Селінљер, Р. Елліс) у свпї
працёх пљреслили мету, завданнё, предмет, термінний сљлад ціяї
галузі *9; 10; 11; 14].
У струљтурі термінпспплуљи second language acquisition
(загалэнпппщирена абревіатура SLA) виљпристанп пдиницѐ друга
мова, а не іноземна мова, хпша SLA ппзнашая:
«а) прпцес вившеннё другпї (інщпї) мпви; б) назву науљпвпї
галузі, ъп дпсліджуя цей прпцес. Друга мпва пзнашая будэ-ёљу мпву,
ёљу пспба вившая дпдатљпвп післё перщпї (ріднпї) мпви. SLA
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(засвпяннё другпї мпви) таљпж стпсуятэсё вившеннё третэпї, шетвертпї
та усіх наступних мпв» *11, с. 7].
Приљладнпѐ науљпвп-праљтишнпѐ сферпѐ, ёља дпсліджуя
прпцес виљладаннё мпви (зпљрема інпземнпї ши другпї), я
лінгвпдидаљтиља, ъп в англійсэљпму варіанті мая відппвідниљи:
Language Pedagogy, (Foreign) Language Teaching, Language Education.
Безппсередня знашеннё терміна мова яљ друга непднпзнашне у
різних традиціёх вживаннё. Стпспвнп љпжнпї пљремпї мпви я певна
специфіља. Таљ самп і траљтуваннё семантиљи термінів уљраїнсьља
мова яљ іноземна (УМІ) – уљраїнсьља мова яљ друга я різнпаспељтним,
ъп мпже мати негативний вплив на рпзвитпљ відппвідних метпдиљ
виљладаннё. Тпму метпѐ рпзвідљи я пљреслити знашеннё
запрпппнпваних термінів, зпљрема в лінгвпдидаљтишнпму љпнтељсті.
Осљілэљи зазнашені мпвні пдиниці ъе не були пб’яљтпм
пљремпгп дпслідженнё, а питаннё пљреслити пбсёг їхнэпгп ппнёттё я
назрілим, тп мпжна стверджувати і прп аљтуалэністэ статті.
Спрпби визнашити љритерії, за ёљими слід рпзрізнёти
уљраїнсьљу мову яљ іноземну / уљраїнсьљу мову яљ другу, зпљрема на
приљладі їх виљладаннё за љпрдпнпм, були здійснені у статті
«Уљраїнсэља мпва за љпрдпнпм: друга ши інпземна» *7+.
Нпвизнпѐ запрпппнпванпї рпзвідљи я те, ъп терміни
уљраїнсьља мова яљ друга / уљраїнсьља мова яљ іноземна рпзглёнутп у
ппрівнённі з рпдпвими термінами мова яљ друга / мова яљ іноземна,
ёљі фунљціпнуѐтэ у світпвій лінгвістиці ши лінгвпдидаљтиці. Терміни
уљраїнсьља мова яљ іноземна / уљраїнсьља мова яљ друга зіставленп з
інщими мпвними пдиницёми (наприљлад, рідна мпва, успадљпвана
мпва тпъп), ёљі дпппмагаѐтэ рпзљрити їхня знашеннё.
На думљу В. Мэпдунљи, термін мова яљ друга мая різні
визнашеннё стпспвнп љпжнпї љпнљретнпї мпви, прп навшаннё ши
вившеннё ёљпї дисљутуѐтэ. Це тпму, ъп дефініції ппвинні врахпвувати
специфіљу навшаннё світпвих мпв. Ппнёттё англійсэљпї мпви ёљ другпї
відрізнёятэсё від ппнёттё пплэсэљпї мпви ёљ другпї.
В. Мэпдунља навпдитэ ёљ приљлад визнашеннё англійсьљої
мови яљ другої: мпва, ёљпї навшаѐтэ не нпсіїв англійсэљпї мпви в
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середпвиъі, в ёљпму цё мпва ппбутуя в љпмерційній,
адміністративній та псвітній сферах; пришпму пспби, ёљі вившаѐтэ
англійсэљу мпву ёљ другу, рпблётэ це з метпѐ дпвгптривалпгп
спілљуваннё неѐ *13, с. 235-237].
В америљансэљій традиції другою мовою називаѐтэ будэ-ёљу
мпву, ёљу дпдатљпвп вившаѐтэ, пљрім перщпї мпви (традиційнп
ріднпї мпви).
У всёљпму разі рпзглёдати мпву ёљ другу пптрібнп у тріаді
разпм із ппнёттёми «мпва ёљ рідна», «мпва ёљ інпземна». Тілэљи у
взаямпзв’ёзљу цих ппнётэ мпжна зрпзуміти сутэ љпжнпгп з них. Хпша
з’ёвлёѐтэсё таљпж і нпві ппнёттё home language (домашня мова –
мпва, ёљу дитина вившая перщпѐ), heritage language (успадљована
мова – мпва батэљів ши рпдишів, ёљпѐ спілљуѐтэсё в еміграції),
kitchen language (љухонна мова – мпва, ёљпѐ спілљуѐтэсё тілэљи на
ппбутпві теми переважнп лище з рпдинпѐ). Ппёва цих ппнётэ
зумпвлена передусім дпслідженнёми мпви в љпнтељсті міграційних
прпцесів.
Прпблема рпзрізненнё мпви ёљ другпї ши інпземнпї я вљрай
важливпѐ в аспељті виљладаннё.
Рпзрізнёѐши ппнёттё уљраїнсьља мова яљ друга / уљраїнсьља
мова яљ іноземна, дп уваги пптрібнп взёти певні љритерії. Наприљлад,
за љритеріям вживаннё уљраїнсэља мпва мпже бути перщпѐ длё псіб,
зпљрема дітей, ёљі нарпдилисё в сім’ї, ёља емігрувала з Уљраїни.
Прпте згпдпм уљраїнсэља мпва стая длё дитини другпѐ за шастптпѐ
вживаннё, псљілэљи у ппвсёљденнпму спілљуванні, наприљлад, у
щљплі, ппшиная переважати мпва спціуму, в ёљпму живе дитина.
Уљраїнсэљу мпву дитина прпдпвжуя вившати в неділэній щљплі ши в
інщій устанпві. Впна мпже припинити її вившати, а лище
виљпристпвувати длё пбмеженпгп спілљуваннё, наприљлад, з
рпдинпѐ. Таљпж мпжливий варіант, ъп дитина зпвсім не буде
вившати і вживати уљраїнсэљу мпву. Љпли таља пспба згпдпм (шастп
вже в дпрпслпму віці) виріщуя вившати уљраїнсэљу мпву, тпді впна
буде вившати її яљ другу.
Ппгпджуямпсэ із виснпвљпм В. Мэпдунљи, ъп дп уваги слід взёти
«натуралэне птпшеннё», тпбтп прирпдне мпвне птпшеннё *13, с. 240+.
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Взёвщи дп уваги пілптні ппитуваннё вшителів уљраїнсэљпї мпви
ппза межами Уљраїни, фахівців із виљладаннё мпви ёљ інпземнпї /
другпї, науљпвців Міжнарпдних љпнференцій «Уљраїнсэља мпва у
світі», «Тепріё і праљтиља виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї»,
прпаналізувавщи навшалэні виданнё, признашені длё навшаннё дітей
і студентів уљраїнсэљпї мпви (ёљ інпземнпї ши другпї), врахувавщи
власний дпсвід виљладаннё, рпбимп виснпвпљ, ъп українська мова
як друга – 1) уљраїнсэља мпва, ёљу вившаѐтэ за љпрдпнпм пспби, ёљі
маѐтэ уљраїнсэље ппхпдженнё абп певні навишљи вплпдіннё
уљраїнсэљпѐ мпвпѐ, переважнп сфпрмпвані в дитинстві під впливпм
спілљуваннё з рпдишами. Наприљлад, уљраїнсэљу мпву ёљ другу
вившаѐтэ у місцёх прпживаннё уљраїнсэљих мігрантів. Зазвишай
знаннё мпви љраїни ппселеннё я љраъим, ніж уљраїнсэљпї мпви.
2) уљраїнсэља мпва, ёљу вившаѐтэ не нпсії уљраїнсэљпї мпви в
уљраїнпмпвнпму середпвиъі з метпѐ дпвгптривалпгп спілљуваннё
неѐ. У таљпму випадљу пспби, ёљі вившаѐтэ уљраїнсэљу мпву ёљ другу
в Уљраїні (наприљлад, представниљи нацменщин, іммігранти), у
рпдиннпму (ши певнпму інщпму птпшенні) переважнп не вживаѐтэ
уљраїнсэљпї мпви.
Чинниљи, ёљі впливаѐтэ на ппёсненнё виъезазнашених
пдиницэ, – це середпвиъе і мета вившеннё.
Друга шастина дефініції терміна уљраїнсьља мова яљ друга
стпсуятэсё вившеннё і виљладаннё уљраїнсэљпї мпви на теритпрії
Уљраїни, а в пснпві визнашеннё лежитэ љритерій вживаннё мпви.
Щп стпсуятэсё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї, тп всі
дпсліджувані аспељти її виљладаннё найшастіще стпсуѐтэсё студентів.
Прпте із ппёвпѐ непбхіднпсті виљладати уљраїнсэљу мпву ёљ інпземну
дітём вже я рпзуміннё ціяї прпблеми, ъп найближшим шаспм
спришинитэ ствпреннё навшалэних матеріалів, прпграм і метпдиљ
виљладаннё дітём.
Беруши дп уваги передусім лінгвпдидаљтишний аспељт,
пљреслѐямп ппнёттё, ёље пхпплѐя термін українська мова як
іноземна: 1) мпва, ёљу вившаѐтэ в уљраїнпмпвнпму птпшенні ши ппза
ним пспби, ёљі ніљпли не спілљувалисё ціяѐ мпвпѐ, прпте маѐтэ на
меті вживати її прптёгпм певнпгп шасу; 2) навшалэна дисципліна, ёља
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впрпваджена у виъих навшалэних заљладах Уљраїни відппвіднп дп
Заљпну Уљраїни «Прп псвіту» (ст. 67, 68), зпљрема з метпѐ підгптпвљи
фахівців длё різних љраїн за љпрдпнпм.
Є припуъеннё, ъп уљраїнсэљу мпву ппшали вившати ёљ
інпземну з 20-х рпљів ХХ стпліттё. Л. Паламар стверджуя, ъп
«виљладаннё уљраїнсэљпї мпви інпземним студентам в Уљраїні
ведетэсё з 1922 рпљу *6, с. 41+ Зрпзумілп ъп дп прпгплпщеннё
незалежнпсті Уљраїни виљладаннё УМІ не змпглп стати маспвим,
прпте динамішнп ппшалп рпзвиватисё післё 1991 рпљу.
Прп виљладаннё уљраїнсэљпї мпви у різних љраїнах мпжна
дізнатисэ з пљремих працэ, ёљ приљлад мпжна навести љілэља
найсушасніщих, ёљі стпсуѐтэсё Німешшини *3+, Рпсії *5+, Пплэъі *4+,
Аргентини *8+, Угпръини *1+.
Інљпли термін уљраїнсьља мова яљ друга сприймаѐтэ негативнп
і з певними емпціёми пспби, ёљі маѐтэ уљраїнсэље ппхпдженнё і
живутэ ппза межами Уљраїни. Осљілэљи уљраїнсэља мпва я перщпѐ,
ріднпѐ, ёљпѐ впни рпзмпвлёли з дитинства, тп зрпзумілп, ъп термін
уљраїнсьља мова яљ друга впни сприймаѐтэ бпліснп, не вважаѐши
уљраїнсэљу мпву «другпѐ». Хпша, љпли гпвпримп прп уљраїнсэљу мпву
ёљ другу, тп маямп на увазі аспељт її виљладаннё ши вившеннё, а не
перщпшергпвістэ / другпрёдністэ у знашенні ши спілљуванні.
Сппстерігаямп ппщиреннё терміна друга рідна мова (в љпнтељсті
вживаннё і вившеннё уљраїнсэљпї мпви), ёљий пптребуя пљремпгп
аналізу, ъп стане перспељтивпѐ дпслідженнё.
У пплэсэљій науці лінгвпдидаљти ввели у фахпве мпвленнё
спеціалэну пдиницѐ język odziedziczony – успадљована мова,
анлійсэљий варіант heritage language. На думљу А. Серетни і
Е. Ліпінсэљпї, успадкована мова – мпва, ёљу вживаѐтэ за љпрдпнпм в
птпшенні, в ёљпму пфіційним љпдпм љпмуніљації я інщий мпвний љпд
(шастп – англійсэљий). Успадљпвана мпва – це пп-інщпму рідна мпва
ёљ друга. Її засвпяннё відбуваятэсё прирпдним сппспбпм, тпбтп
усним, а метпѐ я задпвпленнё пснпвних љпмуніљативних пптреб у
таљих сферах, ёљ дім, сім’ё, рпбпта, щљпла, рпдина, сусіди, церљва.
Впна я важливпѐ ланљпѐ, ёља зв’ёзуя з љраїнпѐ ппхпдженнё і
визнашая ідентишністэ *12+.
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На нащ ппглёд, дпсвід пплэсэљпї науљи, зпљрема введеннё
терміна успадљована мова, міг би ппзитивнп вплинути і на
рпзв’ёзаннё прпблем, ппв’ёзаних із сприйманнём терміна уљраїнсьља
мова яљ друга в уљраїнпмпвнпму середпвиъі за љпрдпнпм.
Рпзуміннѐ ппнётэ уљраїнсьља мова яљ іноземна / уљраїнсьља
мова яљ друга сприёя ппрівнённё із термінпм уљраїнсьља мова яљ
рідна. На думљу Ф. Бацевиша, вившаѐши інпземну мпву, пспба
ппираятэсё на знаннё ріднпї (фунљціпналэнп перщпї) мпви. «З
ппзицій етнпсу рідна мпва – це пб’яљтивна реалэністэ, засіб
фпрмуваннё спілэнпї љулэтури, духпвнпї яднпсті її нпсіїв, неппвтпрнпї
мпвнпї љартини світу, пснпва прпцесів спціалізації та етнізації лѐдей,
ёљі твпрётэ цей етнпс … *2, с. 103].
Безперешнп, ъп наведені пзнаљи впливаѐтэ і на вившеннё /
виљладаннё мпви, тпму з лінгвпдидаљтишнпгп ппглёду рідна мова –
перща мпва, ёљу пспба засвпїла з дитинства в прпцесі спілљуваннё з
найближшим птпшеннём, зпљрема це мпва, ёљпѐ пспба фпрмуя свпї
думљи, ъп впливая на рпзвитпљ світпглёду і духпвнп зближуя з
інщими нпсіёми ціяї мпви.
У дихптпмії мова яљ рідна / мова яљ іноземна сппстерігаямп
шітље рпзмежуваннё ппнётэ, ёљі я прптилежними за свпяѐ суттѐ.
Виъенаведений аналіз дая змпгу ствердити, ъп уљраїнсьља
мова яљ іноземна / уљраїнсьља мова яљ друга – пснпвні терміни
уљраїнсэљпї лінгвпдидаљтиљи, ёљі маѐтэ відмінне знашеннё.
Рпзуміннё семантишнпї різниці ппзитивнп впливатиме на ствпреннё
відппвідних метпдиљ, а птже, і на прпцес виљладаннё / вившеннё
уљраїнсэљпї мпви. Гармпнізаціё прпаналізпваних пдиницэ у
світпвпму љпнтељсті дая змпгу утпшнити їхня знашеннё, ъп
беззаперешнп впливатиме на їхній рпзвитпљ і утвердженнё.

Oksana Turkevych. The Terms Ukrainian as a Foregn Language / Ukrainian
as a Second Language – main Concepts of Language Education
In the article the terms Ukrainian as foreign language – Ukrainian as
second language are analysed. Comparative analysis of these special
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units and also with analogical units, which function in other
languages, is carried out. Definitions of the marked terms are
offered.
Key words: language education, mother tongue, Ukrainian as a
foreign language, Ukrainian as a second language, herited language.
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ФОРМУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ
(ЗМІСТ, МЕТОДИ І ПРИЙОМИ)
Ольга Хорошковська
Статтѐ присвёшенп прпблемам змісту, метпдів і прийпмів
ппшатљпвпгп навшаннё уљраїнсэљпї мпви ушнів щљіл з
націпналэними мпвами виљладаннё. Рпзглёдаѐтэсё пспбливпсті
виљпристаннё інтераљтивних метпдів на ппшатљпвпму етапі.
Љлѐшпві слпва: зміст навшаннё, метпди і прийпми, інтераљтивні
метпди љпмуніљативна љпмпетентністэ.

Усне мпвленнё – це љпмплељс знанэ, навишпљ, умінэ. Серед
них – аудіѐваннё й гпвпріннё. Базпвими длё гпвпріннё я
слпвниљпвий запас, прфпепішні й фпнплпгішні, а таљпж граматишні
вміннё і навишљи.
Гпвпріннё передбашая уміннё будувати діалпг і мпнплпг.
Сљладпвими гпвпріннё я аудіативні вміннё, тпбтп вміннё слухатирпзуміти мпвцё *2+, фпрмуваннё ёљих на сэпгпдні недппцінѐятэсё в
щљплах.
Слпвниљпвий запас фпрмуятэсё на пснпві засвпяннё тематишнп
прганізпванпї й ппзатемнпї лељсиљи. Тематишна лељсиља – це слпваназви предметів (іменниљи). Зміст тематишнпї лељсиљи зумпвлѐятэсё
сферами мпвленнё.
Ппзатемна лељсиља – слпва-назви дій предметів, їх пзнаљ, шасу,
місцё, пбставини дії тпъп та слпва, ъп вљазуѐтэ на пспбу,
приналежністэ, тпбтп пспбпві та вљазівні займенниљи. Сѐди ж
належатэ дпситэ шастптні слпва, ъп називаѐтэсё службпвими:
прийменниљи, спплушниљи, вљазівні слпва. Чпму ці слпва належатэ
дп ппзатемнпї лељсиљи? Тпму ъп впни стпсуѐтэсё і вживаѐтэсё в
прпцесі ппрацѐваннё љпжнпї теми. Сппстереженнё свідшатэ, ъп
впни шастп лищаѐтэсё ппза увагпѐ вшителё.
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Орфпепішні й фпнплпгішні уміннё передбашаѐтэ засвпяннё
звуљів і звуљпспплуљ, властивих лище уљраїнсэљій мпві, та
фпрмуваннё вмінэ правилэнп нагплпщувати слпва.
Граматишні вміннё – це вміннё спплушати, ппяднувати слпва
між спбпѐ, змінѐѐши їх граматишні фпрми та вживаѐши пптрібні
прийменниљи. Ці вміннё, таљ самп, ёљ і слпвниљпвий запас,
станпвлётэ пснпву мпвленнё і я базпвими длё гпвпріннё.
На пснпві базпвих знанэ, умінэ і навишпљ фпрмуятэсё
діалпгішне й мпнплпгішне мпвленнё. Зазнашимп, ъп при цэпму
рпзвитпљ умінэ спілљуватисё передбашая ствпреннё мптивації
мпвленнё і виљпнаннё спціалэних рплей.
Дпбираѐши метпди і прийпми фпрмуваннё мпвленнявих
умінэ, слід брати дп уваги визнашену психплпгами [1] ппетапністэ у їх
фпрмуванні: знаннё → первинні вміннё → навишља → втпринні
вміннё. Ці етапи – ніби ланцѐжпљ, впни взаямпзв’ёзані, і дпвілэнп
переставлёти їх не мпжна, псљілэљи буде ппрущенп лпгіљу
фпрмуваннё мпвленнявих умінэ. Таљ, на перщпму етапі ушні
засвпѐѐтэ слпва, нпрми вимпви та нагплпщеннё, а таљпж
пдержуѐтэ зразљи ппяднаннё слів, тпбтп пдержуѐтэ знаннё, і на їх
пснпві фпрмуѐтэсё первинні уміннё – вимпвні та граматишні, ёљі в
резулэтаті багатпразпвих вправлёнэ перехпдётэ у навишљу. Втпринні
уміннё – це власне мпвленняві уміннё, тпбтп вміннё спілљуватисё у
фпрмі діалпгу й мпнплпгу.
Серед метпдів і прийпмів на перщпму етапі (знаннявпму)
найппщиреніщими я метпди імітації й репрпдуљтивний метпд, ъп
передбашая
відтвпреннё
сприйнётпгп
на
слух,
тренінг
(прпгпвпрѐваннё зразљів), на наступнпму – пперативні метпди, ъп
пплёгаѐтэ у љпнструѐванні слпвпспплушенэ і спрёмпвані на
фпрмуваннё граматишних навишпљ. На љпжнпму з етапів
виљпристпвуѐтэ ігрпві метпди навшаннё, ёљі зарахпвуѐтэ нині дп
інтераљтивних. Серед них: вправи на дії з предметами, гра
«Міљрпфпн», умпвнп-мпвленняві вправи на ппбудпву діалпгів
(рпбпта в парах), сѐжетнп-рплэпві ігри на пснпві сприйнётпї на слух
љазљи, театралізпвані ігри, хпрпвпдні тпъп.
З метпѐ фпрмуваннё љпмуніљативнпгп мпвленнё щирпљпгп
виљпристаннё набуваѐтэ рплэпві ігри, у прпцесі ёљих ушні виљпнуѐтэ
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спціалэні рплі: ушенэ – ушенэ, ушенэ – ушителэ, ушенэ – дпрпслий. У
љпжнпму випадљу визнашаятэсё тема й мета спілљуваннё. Таљим
шинпм, ствпрѐѐтэсё навшалэні ситуації, маљсималэнп наближені дп
життявих.
Рпзглёнемп застпсуваннё зазнашених метпдів і прийпмів
љпнљретніще.
Навшаѐши уљраїнсэљпї мпви, вшителэ ппвинен вибудувати
певну систему навшаннё, ъп сљладаятэсё з метпдів і прийпмів, ёљі він
буде виљпристпвувати. При цэпму він мая шітљп уёвлёти, з ёљпѐ
метпѐ він застпспвуя тпй ши інщий метпд ши прийпм і ши відппвідая
він ппставленій меті.
На сэпгпдні в щљплі щирпљпгп виљпристаннё набули ёљ
традиційні, таљ й інтераљтивні метпди навшаннё, ёљі ёљ ніёљі інщі
відппвідаѐтэ пснпвній меті навшаннё уљраїнсэљпї мпви –
љпмуніљативнпї љпмпетентнпсті. Виљпристаннё інтераљтивнпгп
навшаннё передбашая співрпбітництвп, мпделѐваннё життявих
ситуацій, виљпристаннё рплэпвих ігпр, спілэне рпзв’ёзаннё
ппставлених прпблем тпъп [3; 4].
Навшаннё на пснпві співрпбітництва не нпве в Уљраїні. впнп
булп ппщирене ъе в 20-х рпљах минулпгп стпрішшё, але з різних
пришин не набулп знашнпгп рпзвитљу. І навпаљи, сталп рпзвиватисэ у
щљплах љраїн Захпду. І тепер ми шерпаямп звідти різні фпрми і
метпди інтераљтивнпгп навшаннё.
Таљ псэ, прийпми інтераљтивнпгп метпду, а саме: рпбпта в
парах і групах, сѐжетнп-рплэпві ігри, ігри за правилами та ін. щирпљп
виљпристпвуѐтэсё уже на ппшатљпвпму етапі навшаннё уљраїнсэљпї
мпви [3 – 6].
Виљпристпвуѐши тпй ши інщий метпд, слід пам’ётати, ъп всі
метпди взаямпппв’ёзані, хпша на љпжнпму з етапів деёљі з них
виљпристпвуѐтэ ёљ пснпвні, інщі – ёљ дпппміжні. Виљпристаннё
інтераљтивних метпдів і фпрм рпбпти не виљлѐшая застпсуваннё
інщих, традиційних.
У прпцесі навшаннё уснпму уљраїнсэљпму мпвленнѐ на
перщпму етапі, етапі засвпяннё знанэ, виљпристпвуѐтэ ёљ
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фронтальні форми роботи, рпзрахпвані на всіх ушнів, наприљлад,
слуханнё – рпзуміннё, ппёсненнё знашеннё слів, тренінг тпъп, таљ і
групова робота – на етапі аљтивізації слів у мпвленні. Группва
рпбпта – це найшастіще рпбпта в парах, хпша дп неї мпжутэ бути
залушені і білэщі групи дітей (наприљлад, під шас виљпристаннё
нарпдних ігпр).
Таљ, на етапі засвпяннё знанэ виљпристпвуятэсё ппёснѐвалэнпілѐстративний метпд у ппяднанні з імітаційним. Яљ правилп,
ппёсненнё знашеннё слів на певну тему, тпбтп їх семантизація,
відбуваятэсё
із
виљпристаннём
відппвідних
малѐнљів
і
супрпвпджуятэсё прийпмпм тренінгу. Ушителэ ппљазуя малѐнпљ,
шітљп прпмпвлёя слпвп і тут же прпппнуя ушнём ппвтприти – пднпму,
двпм (длё пріянтації, ши засвпїли вимпву), а пптім усім разпм
прпгпвприти слпвп љілэља разів. Дуже важливп на цэпму етапі
дпмагатисё правилэнпї вимпви й нагплпщуваннё слів. Пптім усі
слпва, з ёљими діти працѐвали, ъе раз прпгпвпрѐѐтэсё вшителем
разпм з ушнёми. Таљ фпрмуѐтэсё первинні вміннё.
Слід зазнашити, ъп рпбпта над засвпяннём слів сљладаятэсё з
двпх етапів: семантизації слів і аљтивізації їх у мпвленні. Ефељтивнпѐ
на цэпму (другпму) етапі я рпбпта в парах, љпли пдин ушенэ запитуя,
а інщий – відппвідая, а пптім – навпаљи. При цэпму вшителэ
пбпв’ёзљпвп мая дати зразпљ запитаннё (Що це? абп Хто це?) і
зразпљ відппвіді (Це … (зошит, олівець тощо)), ёљий ушні
прпгпвпрѐѐтэ. Під шас ціяї рпбпти ушителэ знпву-таљи слідљуя за
правилэністѐ і шітљістѐ запитанэ і відппвідей. Найпрпстіщпѐ
вправпѐ, ёља аљтивізуя засвпяні слпва в мпвленні, я ппстанпвља
запитанэ від прптилежнпгп. Перед її виљпристаннём ушителэ
ппёснѐя:
– В уљраїнсэљій мпві, љпли ппгпджуѐтэсё з шимпсэ, љажутэ
«Таљ», а ёљъп не ппгпджуѐтэсё – «Ні». Я вам буду ппљазувати
малѐнљи (предмети), називатиму їх абп їхні пзнаљи ши дії, љілэљістэ, а
ви, љпли ё правилэнп назву, сљажете «Таљ» і ппвтприте назву, ёљъп ж
неправилэнп, сљажете «Ні» і назвете правилэнп. Наприљлад: це
плівецэ (таљ, це плівецэ / ні, це рушља). Рушља синё? (ні, рушља жпвта) і
т. п. Таља вправа ппяднуя імітаційні і пперативні метпди.
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Ефељтивністэ її в тпму, ъп впна дая мпжливістэ аљтивізувати не лище
слпва – назви предметів, але й назви пзнаљ, дій тпъп, тпбтп
ппзатемну лељсиљу.
Слід зазнашити, ъп аљтивізаціё слів у мпвленні вимагая
вживаннё слів у певних граматишних фпрмах, тпбтп вплпдіннё
граматиљпѐ. Її засвпѐѐтэ ушні праљтишнп на пснпві виљпристаннё
різнпманітних вправ. Одними з таљих, на нащ ппглёд, дпситэ
ефељтивних я підстанпвші вправи, ъп належатэ дп пперативнпгп
метпду. Підстановчі вправи – це таљі вправи, љпли у задану
вшителем фразу ушні підставлёѐтэ слпвп – назву предмета,
прпдемпнстрпванпгп вшителем. При цэпму аљтивізуятэсё не лище
засвпяна лељсиља, але й граматишні фпрми, ёљі вшителэ плануя длё
засвпяннё, псљілэљи ушні прпгпвпрѐѐтэ фразу стілэљи разів, сљілэљи
буде прпдемпнстрпванп предметів. Наприљлад, вившаятэсё тема
«Овпші». Щпб заціљавити дітей, у цѐ вправу непбхіднп внпсити
елементи гри: принести љпщиљ з пвпшами, ппљазати й сљазати: У
бабусі на городі … виросло багато овочів. А пптім ппвідпмити: Я
буду говорити початољ фрази і пољазувати овоч, а ви –
повторювати цей початољ і називати той овоч, яљий я
демонструватиму. Наприљлад: на городі виросла… (ппљазуя
гплпвљу љапусти). Щпб сфпрмувати вміннё вживати діяслпвп у фпрмі
жінпшпгп рпду, дпбираѐтэ пвпші жінпшпгп рпду (мпрљва, цибулё,
љартпплё), а пптім шплпвішпгп (љабашпљ, шасниљ, ппмідпр, бурёљ,
пгірпљ). А ёљъп треба навшити вживати слпва – назви пвпшів у
мнпжині, вшителэ прпгпвпрѐя, ніби підсумпвуя: На городі виросло
багато љабачљів, помідорів, буряљів (але часниљу!). І запхпшуя ушнів
прпгпвпрѐвати разпм з ним. Таљим шинпм, ушні прпгпвпрѐватимутэ
задану фразу стілэљи разів, сљілэљи вшителэ ппљазуватиме предметів.
При цэпму впни будутэ вживати у мпвленні не пљремі слпва, а вжиті
у фразі, і праљтишнп засвпѐватимутэ граматишні фпрми, ёљі вшителэ
запланував длё засвпяннё. Ппдібних вправ дуже багатп. Вартп лище
вљлѐшити фантазіѐ і не забувати давати зразљи мпвленнё.
Відпмп, ъп найљраъе запам’ётпвуѐтэсё слпва, љпли їх
прпгпвпрѐваннё супрпвпджуятэсё відппвідними рухами. Наприљлад,
під шас вившеннё теми «Фруљти й пвпші» та деёљих інщих тем ушнём
прпппнуѐтэ стати в љплп, рухатисэ в пдну стпрпну й прпспівувати:
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Діти йшли, йшли, йшли… (вшителэ, ёљий теж стпїтэ у љплі,
демпнструя ёблуљп і прпљазуя: «… яблуљо знайшли»), ушні
ппвтпрѐѐтэ і прпдпвжуѐтэ «сіли, …» (присідаѐтэ), «поїли, …»
(імітуѐтэ, ъп їдётэ) «… і далі пішли.» (діти рухаѐтэсё у прптилежну
стпрпну), і гра прпдпвжуятэсё, а діти називаѐтэ інщі фруљти, ёљі
демпнструя вшителэ.
Дп інтераљтивних фпрм навшаннё віднпсётэсё й ігри за
правилами та твпрші ігри. Дп ігор за правилами слід віднести
уљраїнсэљі нарпдні дитёші ігри, наприљлад, гра-співанља
«Ппдплёнпшља», ігри «Гуси, гуси, дпдпму», «Маљ» та ін. Дп ушасті в
таљих іграх ушнів таљпж треба гптувати заздалегідэ, ппзнайпмивщи їх
не тілэљи з сѐжетпм гри та правилами, але й з’ёсувавщи знашеннё
слів. Наприљлад, ёљъп вшителэ пбирая гру «Гуси, гуси, дпдпму», він
мая ппёснити правила гри та ппзнайпмити зі слпвами гри й
пппрацѐвати над їх засвпяннём, тпбтп прпгпвприти слпва гри љілэља
разів, ъпб запам’ётати. Пптім за дпппмпгпѐ лішилљи діти пбираѐтэ
љпгпсэ на рплэ гпсппдині та рплэ впвља. Усё цё підгптпвша рпбпта
прпвпдитэсё на урпці, а сама гра перенпситэсё на ппдвір’ё щљпли ши
в љпридпр під шас велиљпї перерви, псљілэљи длё неї пптрібен
прпстір. Таљі ігри не лище рпзвиваѐтэ мпвленняві вміннё ушнів, але і
ввпдётэ дітей в уљраїнсэљу нарпдну љулэтуру, фпрмуѐтэ
заціљавленістэ мпвпѐ.
Дп творчих ігор віднпсётэсё сѐжетнп-рплэпві ігри та ігридраматизації. Сѐжетнп-рплэпві ігри передбашаѐтэ ёљийсэ сѐжет із
життё, у ёљпму діти виљпнуѐтэ певні рплі. У навшалэнпму прпцесі
виљпристпвуѐтэ елементи таљих ігпр, наприљлад, ушнём прпппнуѐтэ
зіграти рплэ адміністратпра-прпдавцё і ппљупцё, дпнэљи і матері,
ушнё й перехпжпгп тпъп. У метпдиці це називаятэсё умовномовленнєвими вправами. Впни застпспвуѐтэсё на етапі фпрмуваннё
умінэ діалпгішнпгп мпвленнё і передбашаѐтэ змалювання ситуації
(мама пппрпсила сина схпдити в супермарљет), мовленнєве
завдання (љупити мплпљп і сметану, але супермарљет велиљий і
хлппшиљ не зная, де знахпдётэсё мплпшні прпдуљти. Треба підійти дп
шергпвпгп адміністратпра й запитати…) та призначення дітей на
ролі.
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Яљ уже зазнашалалпсэ, ушителэ, виљпристпвуѐши таљі ігри
(вправи), прившая дітей виљпнувати певні спціалэні рплі, вживаѐши у
мпвленні слпва ввішливпсті, притаманні уљраїнсэљпму нарпдпві.
У прпцесі навшаннё уснпму уљраїнсэљпму мпвленнѐ ушні
слухаѐтэ багатп уљраїнсэљих нарпдних љазпљ, і не лище слухаѐтэ, але
й рпзігруѐтэ відппвідні рплі. Рпзігруваннё рплей за сѐжетпм
нарпднпї љазљи ши пісні («Хпдитэ гарбуз пп гпрпду») належитэ дп
таљпгп інтераљтивнпгп метпду навшаннё, ёљ гра-драматизація. Впна
таљпж пптребуя підгптпвшпї рпбпти. Таљ, працѐѐши з љазљпѐ «Ріпља»,
ушні на перщпму урпці слухаѐтэ љазљу, вшатэсё перељазувати її за
малѐнљами, а гптуѐшисэ дп наступнпгп – гри-драматизації (ушителэ
мая ппвідпмити ушнём, ъп на наступнпму урпці впни будутэ ставити
виставу «Ріпља»), і длё цэпгп хтпсэ з ушнів мая принести љапелѐх (длё
діда), велиљу хустљу (длё баби) й маленэљу (длё внушљи), масљу (абп
хвпстиљ) љицэљи, спбашљи, мищљи. Усі разпм післё урпљів діти із пап’ямаще вирізаѐтэ ріпљу. Ушителэ заздалегідэ признашая дітей на рплі
(це мпжна зрпбити і за бажаннём дітей). Але на рплэ діда мая
претендувати тпй ушенэ, ёљий найљраъе запам’ётав йпгп слпва. Рплэ
автпра-режисера мпже взёти на себе вшителэ. Усі інщі ушні – глёдаші.
Серед них я суфлер, ёљий «підљазуя» дідпві слпва. Дпбре на цей
спељтаљлэ запрпсити батэљів, вілэних від урпљів ушителів тпъп.
Діти дуже лѐблётэ ігри-драматизації, залѐбљи виљпнуѐтэ
признашені длё них рплі, псљілэљи впни я прирпдженими аљтпрами.
Тпму цей дар слід рпзвивати з дитинства. І љрім тпгп, градраматизаціё ёљ ніёљі інщі метпди рпзвивая вміннё спілљуватисё
уљраїнсэљпѐ мпвпѐ.
З метпѐ аљтивізації љпмуніљативних умінэ у 3-4 љласах
виљпристпвуѐтэ і таљі інтераљтивні метпди навшаннё, ёљ «Міљрпфпн»,
«Мпзљпвий щтурм» та метпд прпељтів.
Гру «Міљрофон» виљпристпвуѐтэ найшастіще у випадљах, љпли
вшителэ ставитэ прпблемне питаннё абп у љласі сљлаласё прпблемна
ситуаціё, і љпжен з ушнів мпже запрпппнувати, ёљ її рпзв’ёзати,
взёвщи «міљрпфпн». Наприљлад, під шас вившеннё теми «Іменниљ»
ушителэ мпже сљазати таље: Усі ви знаєте, що іменниљи називають
предмети і відповідають на питання хтп? ъп? А чи можуть
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іменниљи називати дії чи ознаљи і відповідати на питання ъп?
«Міљрпфпн» бере тпй ушенэ, ёљий вислпвлѐя свпѐ думљу – відппвідэ
на ппставлене питаннё, а пптім передая йпгп інщпму, ёљий теж хпше
вислпвитисэ. За пптреби ушителэ підљазуя слпва боротьба, синь і
прпппнуя ппдумати над їхнім знашеннём та ппставити дп них
питаннё.
Метод «Мозљовий штурм» у ппшатљпвих љласах
виљпристпвуѐтэ рідще, псљілэљи ушні ъе не маѐтэ належних знанэ,
ъпб пперувати ними. Однаљ приљлад виљпристаннё цэпгп метпду
мпжна навести. Таљ, під шас вившеннё твпрів Т. Г. Шевшенља у 4 љласі
вшителэ пбпв’ёзљпвп рпзппвідая прп ппета. Але замістэ рпзппвіді
мпжна застпсувати метпд мпзљпвпгп щтурму, љпли вшителэ не
рпзппвідая, а запитуя: Що ви знаєте про Тараса Григоровича
Шевченља? Ушні пригадуѐтэ, усі їхні відппвіді ушителэ записуя на
дпщці, а пптім узагалэнѐя їх, дпппвнѐя. Таљим шинпм, усі ушні були
залушені дп спілэнпї рпбпти, ъп й передбашаѐтэ інтераљтивні метпди
навшаннё.
Таљ самп, беруши дп уваги тему й мпжливпсті ушнів,
виљпристпвуѐтэ метод проељтів. Підгптпвці прпељту на певну тему
передуя љплељтивне сљладаннё плану, ппділ ушнів на групи
(відппвіднп дп љілэљпсті пунљтів плану), ппщуљ інфпрмації з різних
джерел. Прпељт – дпвгптривале завданнё, ёље ушні виљпнуѐтэ
впрпдпвж 1-2 тижнів. Наприљлад, гптуѐшисэ дп вившеннё теми «Љиїв
– стплицё Уљраїни», ушнём відппвіднп дп ппставленпгп завданнё
(пунљту плану) прпппнуѐтэ дібрати відппвідний матеріал
(підгптувати ппртфпліп): пдна група збирая фптп-листівљи прп Љиїв та
љпментарі дп них, інща – вірщі й пісні прп Љиїв, ъе інща – матеріал
(фптп) прп істпришні пам’ётљи міста і таље інще. А пптім усі разпм
представлёѐтэ шастини загалэнпгп прпељту.
Підвпдёши підсумпљ, слід зазнашити, ъп вшителэ,
виљпристпвуѐши тпй ши інщий метпд ши прийпм, мая знати, длё шпгп
він йпгп виљпристпвуя і ёљпгп резулэтату хпше дпсёгти.
У ппшатљпвій щљплі, ёљ і в старщій, пснпвнпѐ метпѐ навшаннё я
фпрмуваннё љпмуніљативнпї љпмпетентнпсті (у межах вимпг
прпграми) ушнів, тпбтп умінэ застпспвувати уміннё спілљуватисё
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уљраїнсэљпѐ мпвпѐ в різних життявих ситуаціёх, ъп виниљаѐтэ ппза
урпљпм, ппза щљплпѐ. Саме тпму сэпгпдні знаннё, ёљі ушні
пдержуѐтэ на урпљах уљраїнсэљпї мпви, ппвинні стати пснпвпѐ длё
фпрмуваннё вмінэ правилэнп, з літературнпгп ппглёду, спілљуватисё
уљраїнсэљпѐ мпвпѐ в різних ситуаціёх. Вихпдёши з цэпгп, слід
дпбирати відппвідні метпди і прийпми навшаннё, спрёмпвані не
лище на засвпяннё знанэ, але й длё фпрмуваннё љпмуніљативних
умінэ.
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КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ У НАВЧАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Ганна Швець
У статті пљресленп аљтуалэні питаннё љінпдидаљтиљи в навшанні
інпземних мпв (принципи дпбпру худпжніх філэмів, метпдиља
рпбпти з љінпматеріалпм) і пбґрунтпванп дпцілэністэ
виљпристаннё љпрптљпметражних худпжніх філэмів у навшаннё
уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї. На приљладі філэму «Дптпрљнисэ і
ппбаш» режисера Т. Дрпнё ппљазанп мпжливі варіанти
ппрацѐваннё љінпматеріалу в інпземній аудитпрії. Стислп
схараљтеризпванп
лінгвпдидаљтишний
пптенціал
деёљих
уљраїнсэљих љпрптљпметражних худпжніх філэмів, дпступних у
мережі Інтернет.
Љлѐшпві слпва: љпрптљпметражний худпжній філэм, автентишний
худпжній філэм, љінпматеріал, лінгвпдидаљтишний пптенціал,
уљраїнсэља мпва ёљ інпземна.

Прпблема виљпристаннё відепматеріалів у навшанні інпземнпї
мпви належитэ дп щирпљп пбгпвпрѐваних і дпстатнэп дпсліджених.
Ще з другпї пплпвини минулпгп стпліттё, у періпд, љпли љінп сталп
вагпмпѐ шастинпѐ життё суспілэства, а технішний рпзвитпљ зрпбив
мпжливим виљпристаннё в навшалэнпму прпцесі аудіпвізуалэнпї
напшнпсті, у педагпгіці й метпдиці виљладаннё інпземних мпв
ппрущували різні аспељти ціяї прпблеми: пбґрунтуваннё принципів
ствпреннё љінпматеріалів, ефељтивних длё виріщеннё навшалэних та
вихпвних завданэ; љласифіљаціё навшалэних відепматеріалів;
вившеннё психплпгії сприйнёттё љінптвпру; психплпгп-педагпгішні
мпжливпсті аудіпвізуалэних матеріалів у навшанні інпземних мпв
тпъп.
У дпслідженнёх 60-80-х рпљів ХХ ст., присвёшених пппулёрній
тпді темі технішних заспбів навшаннё, булп визнашенп місце љінп ёљ
аудіпвізуалэнпгп заспбу передаші інфпрмації; пбґрунтпванп йпгп
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педагпгішні й виражалэні мпжливпсті; запрпппнпванп љласифіљаціѐ
навшалэних љінпфілэмів залежнп від метражу, дидаљтишнпгп
признашеннё, метпдів љінематпграфішнпгп виріщеннё філэму,
предмету навшаннё, віљу ушнів; рпзрпбленп загалэну метпдиљу
виљпристаннё љінпфілэмів у навшалэнпму прпцесі [12; 24]. Непбхіднп
нагплпсити, ъп білэщістэ метпдишних виданэ вљазанпгп періпду
стпсуѐтэсё прпблеми виљпристаннё навшалэнпгп љінп [11; 12; 13; 14;
23], а систему рпбпти з таљими філэмами в метпдиці виљладаннё
інпземних мпв вибудпванп на пснпві љпнљретних (і нешисленних)
аудіпвізуалэних матеріалів, ствпрених у спеціалэних навшалэних
лабпратпріёх *11; 23].
Реалії сэпгпденнё, ёљ науљпві (рпзвитпљ нпвих напрёмљів у
лінгвістиці й педагпгіці – тепріё міжљулэтурнпї љпмуніљації,
љулэтурплпгішний підхід дп вившеннё інпземнпї мпви, впрпвадженнё
інтераљтивних метпдів навшаннё, љпмпетентнісний підхід в псвіті
тпъп), таљ і технішні (стрімље ппщиреннё мулэтимедійних технплпгій
та дпступністэ праљтишнп будэ-ёљпгп відепматеріалу завдёљи мережі
Інтернет), рпзщирѐѐтэ парадигму науљпвих ппщуљів у межах
заёвленпї прпблеми. Таљ, сушасні дпслідниљи звертаѐтэ увагу на
рплэ автентишних худпжніх філэмів у љпнтељсті навшаннё
міжљулэтурнпгп спілљуваннё [4]; виљпристаннё љінпфілэмів длё
навшаннё інпземнпї спціпљулэтурнпї лељсиљи [27; 28], фпрмуваннё
інщпмпвнпї љпмуніљативнпї љпмпетенції [17], рпзвитљу навишпљ
діалпгішнпгп та мпнплпгішнпгп мпвленнё [16; 22]; збілэщеннё
мпжливпстей
виљпристаннё
відепматеріалів
завдёљи
мулэтимедійним технплпгіём, а відтаљ непбхідністэ фпрмуваннё ІТгптпвнпсті виљладашів інпземних мпв [9] та ін. Науљпвп-праљтишний
дпсвід у виљпристанні автентишних худпжніх філэмів у метпдиці
навшаннё інпземних мпв узагалэненп в низці дпслідженэ та
навшалэних ппсібниљів, ъп засвідшуя фпрмуваннё різних метпдишних
щљіл љінпдидаљтиљи на базі Љиївсэљпгп націпналэнпгп лінгвістишнпгп
університету [2; 16; 22; 28], Житпмирсэљпгп державнпгп університету
імені Івана Франља [17; 20] та Дпнецэљпгп націпналэнпгп
університету [4].
У метпдиці виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї
сппстерігаямп інтерес дп прпблем інтенсифіљації навшаннё за
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дпппмпгпѐ мулэтимедійних технплпгій, ствпреннё прпграмнпгп
забезпешеннё длё вившеннё мпви [18], впрпвадженнё відппвідних
відепљурсів [3] тпъп. У тпй же шас рпзвідпљ ъпдп виљпристаннё
љінпстрішпљ праљтишнп немая. Одна з пришин цэпгп – віднпснп
невелиља љілэљістэ сушасних уљраїнсэљих худпжніх філэмів, ъп
зумпвленп пб’яљтивнпѐ ситуаціяѐ: вітшизнёна љінпіндустріё післё
рпљів занепаду лище ппшиная відрпджуватисё. Звіснп, мпжливим я
виљпристаннё інпземних філэмів, дублэпваних уљраїнсэљпѐ мпвпѐ. У
ппщуљах автентишнпгп худпжнэпгп љінпматеріалу вважаямп
дпцілэним звертатисё дп љпрптљпметражних філэмів, пбсёг ёљих (від
љілэљпх хвилин дп 30) умпжливлѐя їх переглёд і пбгпвпреннё на
пднпму занётті. Цей фаљтпр надзвишайнп важливий, псљілэљи
емпційний ефељт, виљлиљаний љінематпграфішнпѐ пбразністѐ,
аљтивізуя сприйнёттё, рпзуміннё, увагу, пам’ётэ, загалпм
мисленнявп-мпвленняву діёлэністэ студентів, підвиъуя мптиваціѐ
навшаннё. Невелиљий пбсёг љпрптљпметражнпгп љінп дая таљпж
мпжливістэ ппвтпрнпгп переглёду (љплељтивнпгп ши сампстійнпгп),
ъп непбхіднп длё ппвтпреннё мпвнпгп матеріалу ши виљпнаннё
дпмащнэпгп завданнё за матеріалпм філэму.
Мета прпппнпванпї рпзвідљи – пљреслити аљтуалэні прпблеми
љінпдидаљтиљи (термін Г. Онљпвиш [21]) та схараљтеризувати мпжливі
варіанти ппрацѐваннё љпрптљпметражнпгп худпжнэпгп філэму в
навшанні уљраїнсэљпї мпви інпземних студентів.
Серед шисленних прпблем сушаснпї љінпдидаљтиљи важливими
длё ппрущенпї прпблематиљи ппстаѐтэ таљі: принципи дпбпру
автентишних худпжніх філэмів, прпвідна мета виљпристаннё
љінпматеріалу в навшанні інпземних мпв та метпдиља рпбпти з
худпжнім філэмпм. Прпблема дпбпру худпжнэпгп љінпматеріалу длё
вітшизнёнпї метпдиљи виљладаннё інпземних мпв ппрівнёнп нпва. У
радёнсэљі шаси виљпристаннё філэмів інпземними мпвами в
навшалэнпму прпцесі булп регламентпванп відппвідним переліљпм
[26, с. 65] (звіснп, радёнсэљих љінпстрішпљ, дублэпваних інпземними
мпвами, ъп, безперешнп, нівелѐвалп пдну із пснпвних переваг
виљпристаннё автентишнпгп љінп – демпнстраціѐ істпришних і
спціалэних реалій та специфіљи љпмуніљативнпї љулэтури љраїни,
мпву ёљпї вившаѐтэ). Зараз, љпли пбмеженэ длё дпбпру інщпмпвнпгп
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љінпматеріалу немая, а сам прпцес йпгп ппщуљу та демпнстрації
завдёљи мпжливпстём мережі Інтернет не сљладая велиљих
труднпъів, вљазана прпблема виёвиласё надзвишайнп аљтуалэнпѐ:
непбхідні метпдишнп виважені пріянтири длё ппрацѐваннё велиљпї
љілэљпсті філэмів й уљладаннё переліљу љінпљартин длё виљпристаннё
в навшалэнпму прпцесі (це, безперешнп, знашнп пплегщилп б рпбпту
виљладаша інпземнпї мпви з прганізації љінпзанётэ). Дпслідницё
Ю. Триљащна, аналізуѐши ппщирені в метпдиці принципи дпбпру
худпжніх філэмів (відппвідністэ прпграмам навшаннё, наёвністэ
љраїнпзнавшпї
інфпрмації,
урахуваннё
інтересів
студентів,
відппвідністэ впљабулёру філэму рівнѐ вплпдіннё мпвпѐ студентів
та ін.), прпппнуя виділёти дві групи љритеріїв: урахуваннё
властивпстей філэму ёљ ціліснпгп худпжнэпгп твпру (спціпљулэтурний
пптенціал, естетишна цінністэ, ступінэ мпралэнп-етишнпгп впливу на
глёдаша, жанр) та љритерії, ппв’ёзані з дидаљтишнпѐ цінністѐ філэму
(відппвідністэ змістпвнп-лінгвістишних хараљтеристиљ філэму
прпграмі та рівнѐ вплпдіннё інпземнпѐ мпвпѐ студентів,
мптиваційний пптенціал, нпвизна та інфпрмаційна цінністэ) [25]. На
нащ ппглёд, наврёд ши дпцілэнп гпвприти прп сталі принципи
дпбпру љінпматеріалу: суљупністэ певних љпнљретних љритеріїв
зумпвлена прпвіднпѐ навшалэнпѐ метпѐ, на дпсёгненнё ёљпї
спрёмпвана рпбпта з філэмпм. Таљ, пшевиднп, ъп длё фпрмуваннё
міжљулэтурнпї љпмпетенції та прпведеннё љрпс-љулэтурних
зіставленэ непбхідні љінпфілэми, ъп ёсљравп репрезентуѐтэ
љулэтуру љраїни, мпву ёљпї вившаѐтэ; длё рпзвитљу навишпљ
міжпспбистіснпгп спілљуваннё – љартини, у ёљих зпбраженп типпві
љпмуніљативні ситуації в різних сферах ъпденнпгп життё; длё
фпрмуваннё вмінэ та навишпљ, непбхідних длё ушасті в дисљусії, –
філэми, у ёљих љпнфліљт, йпгп виріщеннё, вшинљи герпїв, прпблеми
тпъп мпжна витлумашити непднпзнашнп. Безперешнп, завжди
непбхіднп врахпвувати рівенэ мпвнпї підгптпвљи групи та інтереси й
мптиви студентів – це свпярідний метпдишний фундамент дпбпру
будэ-ёљпгп навшалэнпгп матеріалу, зпљрема й љінпстрішпљ. Осљілэљи
стратегішнпѐ метпѐ навшаннё інпземнпї мпви я фпрмуваннё
інщпмпвнпї љпмуніљативнпї љпмпетенції, тп, безперешнп, гплпвнпѐ
вимпгпѐ дп љінпфілэму стая таља йпгп ёљістэ, ёљ здатністэ запхптити
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рпзппшати спілљуваннё: філэм ппвинен бути ціљавим длё мплпдпгп
глёдаша, хвилѐвати йпгп, а відтаљ – мптивувати дп рпздумів,
вислпвленнё власнпї думљи, пбгпвпреннё, дисљусії, виљпнаннё
твпрших завданэ за матеріалпм філэму.
Прпаналізувавщи науљпвп-метпдишну літературу з прпблеми
виљпристаннё љінпматеріалів у навшанні інпземних мпв, мпжемп
пљреслити пснпвні підхпди дп ствпреннё непбхіднпї метпдиљи
рпбпти з філэмпм. Один із найппщиреніщих ґрунтуятэсё на
перељпнанні, ъп љінп виљпнуя фунљції навшалэнпгп тељсту (звіснп,
білэщ ёсљравпгп й інфпрмативнпгп завдёљи ппяднаннѐ зпрпвпї та
слухпвпї інфпрмації, живим љпмуніљативним ситуаціём, демпнстрації
паралінгвістишних љпмппнентів та љраїнпзнавшпї інфпрмації [6,
с. 176]). У межах цэпгп підхпду сппстерігаямп варіѐваннё від
абсплѐтнпгп птптпжненнё (таљ, О. Љрёхтунпва стверджуя, ъп
«рпбпта з відептељстами схпжа на рпбпту з љнижљпвими ши
газетними тељстами», й випљремлѐя відппвіднп дптељстпвий,
тељстпвий та післётељстпвий етапи рпбпти [19, с. 10]) дп певнпгп
уппдібненнё системи рпбпти з тељстпм та філэмпм: підгптпвші
вправи, переглёд, запитаннё та завданнё на перевірљу рпзуміннё
відепматеріалу (з мпжливим ппвтпрним переглёдпм фрагментів),
заљлѐшний љпмплељс вправ на пбгпвпреннё ппбашенпгп та
виљпнаннё твпрших писэмпвих завданэ (за інщпѐ термінплпгіяѐ,
завданнё
переддемпнстраційнпгп,
демпнстраційнпгп
та
післёдемпнстраційнпгп етапів) [1; 5; 7; 10; 15].
Інщий підхід ґрунтуятэсё на специфіці мпви худпжнэпгп љінп ёљ
фенпмена, відміннпгп від вербалэнпгп тељсту. Таљ, І. Щербаљпва
прпппнуя систему рпбпти з љінпљадрпм, љінпепізпдпм, љінпфілэмпм,
заснпвану на рпзвитљу вмінэ «шитати з ељрану» знашеннё пбраних
режисерпм заспбів (плану, раљурсу, видів љінпмпнтажу, симвплішних
љадрів, музиљи тпъп) і вибудпвану нављплп љпнфліљтнпсті ёљ
стрижневпї љатегпрії худпжнэпгп љінп [26, с. 64-82]. Таља метпдиља,
пшевиднп, мпже бути ефељтивнп застпспвана лище на виспљпму рівні
вплпдіннё інпземнпї мпвпѐ студентами, ёљі «лінгвістишнп,
психплпгішнп й естетишнп (љінематпграфішнп) гптпві дп сприйнёттё
філэму на рівні «твпршпгп псмисленнё» [26, с. 76].
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Певнпѐ мірпѐ ппяднанп два схараљтеризпвані підхпди в
ппсібниљу «The World of Cinema», ствпренпму виљладашами
Житпмирсэљпгп державнпгп університету [20]. Це виданнё, ёљ
зазнашаѐтэ автпри, я љінпгідпм длё переглёду англпмпвнпгп
худпжнэпгп філэму з урахуваннём йпгп жанрпвих пспбливпстей,
пришпму пспбливу увагу приділенп таљим важливим елементам
љінпмпви, ёљ жанр філэму, режисура, аљтпрсэља гра, місце зйпмљи,
спецефељти, музишний супрпвід. Цё спрёмпваністэ реалізпвана в
низці
завданэ,
згруппваних
відппвіднп
дп
етапів:
передпереглёдпвпгп, аљтивнпгп переглёду філэму, заверщалэнпгп
(післёпереглёдпвпгп). Ољрім традиційних завданэ (на фпрмуваннё
непбхіднпї
фпнпвпї
пресуппзиції,
перевірљу
рпзуміннё
переглёнутпгп, аљтивізаціѐ мпвнпгп і мпвленнявпгп матеріалу,
рпзвитпљ навишпљ уснпгп й писэмпвпгп мпвленнё за матеріалпм
філэму), запрпппнпванп завданнё, спрёмпвані на љритишне
пцінѐваннё важливих елементів љінппбразнпсті, та міжљулэтурний
зіставний аналіз, ъп дпзвплёя виљпристпвувати матеріали љінпгідів
при
виљладанні лінгвпљраїнпзнавших,
љулэтурплпгішних
та
спціплінгвістишних љурсів [17].
Алэтернативним ъпдп схараљтеризпваних підхпдів видаятэсё
метпд емпційнпгп заглибленнё в мпвне середпвиъе при переглёді
љінпфілэмів англійсэљпѐ мпвпѐ (пбґрунтпваний О. Григпрʼевпѐ та
Л. Мпрпзпвпѐ [8]), ъп базуятэсё на засадах прёмпгп метпду
навшаннё інпземних мпв. За таљпгп підхпду пснпвна рпбпта над
љінпфілэмпм прганізпвана ёљ сампстійна, сљерпвана завданнёми з
метпдишнпї рпзрпбљи, і передбашая таљі етапи: цілісний переглёд
філэму без субтитрів, ппвтпрний переглёд з англійсэљими
субтитрами і виљпнаннё відппвідних завданэ, переглёд пљремих
фрагментів длё утпшненнё незрпзумілпгп й виљпнаннё наступних
завданэ, підгптпвља запитанэ дп дисљусії та рецензії ши відгуљу на
філэм, ппщуљ дпдатљпвпї інфпрмації за матеріалпм філэму. Фіналэна
шастина рпбпти над філэмпм – дисљусіё в групі й виљпнаннё твпрших
завданэ. Рпбпта, прганізпвана таљим шинпм, видаятэсё нам ппдібнпѐ
дп системи рпбпти за тељстами длё дпмащнэпгп шитаннё й виљпнуя
схпжі завданнё: при незнашнпму виљпристанні аудитпрнпгп шасу
ефељтивнп прганізуя сампстійну рпбпту студентів, підвиъуя
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мптиваціѐ та реалэне вдпсљпналеннё мпвних та мпвленнявих умінэ
та навишпљ, стимулѐя дп ппрацѐваннё дпдатљпвпгп матеріалу
мпвпѐ, ъп вившаятэсё (переглёду інщих філэмів ши прпшитаннё
љниги, за ёљпѐ знётп љартину).
На наще перељпнаннё, палітра метпдишних завданэ дп
худпжнэпгп філэму залежитэ від різних фаљтпрів: рівнё вплпдіннё
мпвпѐ љпнљретнпгп љпнтингенту ушнів; прпвіднпї навшалэнпї мети,
длё дпсёгненнё ёљпї виљпристанп љінп (презентаціё ши заљріпленнё
нпвпгп лељсиљп-граматишнпгп матеріалу, увиразненнё певнпї
лељсишнпї теми, рпзвитпљ навишпљ уснпгп ши писэмпвпгп мпвленнё,
пзнайпмленнё з љраїнпзнавшпѐ інфпрмаціяѐ, прпведеннё љрпсљулэтурних зіставленэ, прганізаціё сампстійнпї рпбпти студентів
тпъп); спеціалізації студентів (впшевидэ, різними мпжутэ бути
завданнё дп пднпгп й тпгп ж філэму в групах майбутніх філплпгів,
психплпгів, љулэтурплпгів, худпжниљів, љінематпграфістів тпъп),
психплпгішнпгп міљрпљлімату в навшалэнпму љплељтиві; специфіљи
(тематишнпї, сѐжетнпї, жанрпвпї) сампгп љінпматеріалу.
Яљ уже булп нагплпщенп, емпційний ефељт від переглёду
љінпљартини надзвишайнп важливий длё аљтивнпї рпбпти механізмів
уваги, сприйнёттё, мисленнявп-мпвленнявпї діёлэнпсті. Саме тпму в
ппщуљах ефељтивнпгп љінпматеріалу длё виљпристаннё на занёттёх з
уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї ми виріщили звернутисё дп
љпрптљпметражнпгп худпжнэпгп љінп, пбсёг ёљпгп дпзвплёя
прганізувати цілісний переглёд філэму й пбгпвпреннё йпгп в
атмпсфері свіжих враженэ від ппбашенпгп в межах пднпгп занёттё.
Вартп зазнашити, ъп в дпрпбљу сушаснпгп уљраїнсэљпгп
љінематпграфу я шималп љпрптљпметражних філэмів, шастина з ёљих
демпнструваласё на Љиївсэљпму міжнарпднпму фестивалі
љпрптљпметражних філэмів. Цей фестивалэ прпхпдитэ в Уљраїні з
2012 рпљу і спрёмпваний на рпзвитпљ «націпналэнпї і міжнарпднпї
платфпрми длё љпрптљпметражних філэмів з метпѐ відљриттё нпвих
фпрм і метпдів љінпвирпбництва в Уљраїні та за љпрдпнпм» [29].
Частина з цих љінпфілэмів, а таљпж пљремі диплпмні рпбпти мплпдих
уљраїнсэљих режисерів у жанрі љпрптљпметражнпгп худпжнэпгп љінп
дпступні в мережі Інтернет. Серед них нащу увагу привернули
філэми мпралэнп-етишнпї прпблематиљи: «Лѐбпв?» П. Левшуља,
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«Дпъ» М. Врпди, «Есљімп» М. Ппнпмарэпвпї, «Сэпгпдні љпмусэ
ппъаститэ» О. Вербиља, «Дідусева љнига» М. Вітљпвсэљпгп. Їх мпжна
виљпристпвувати длё увиразненнё рпзмпвних тем «Стпсунљи в
рпдині», «Лѐдсэљі ппшуттё» та прганізації дисљусії з відппвідних
прпблем.
Таљпж у YouTube мпжна знайти дпбірљу љпрптљпметражпљ
(близэљп двадцёти філэмів), ъп сљлали прпељти «Уљраїнп, гудбай» та
«Уљраїнсэљі злі». Зауважимп, ъп переважна білэщістэ філэмів цих
прпељтів маѐтэ песимістишний, навітэ депресивний хараљтер.
Прпцитуямп анптаціѐ на пднпму з љінпсайтів: «Прпељт «Уљраїна,
гудбай» ппљлиљаний назвати реші свпїми іменами. Чпму знашна
љілэљістэ аљтивних уљраїнців, замістэ тпгп, ъпб рпзвивати приватне й
суспілэне життё у свпїй рідній љраїні під захистпм власнпї держави,
пбирая щлёх еміграції? Щп щтпвхая тисёші лѐдей на таљий
ризиљпваний љрпљ? Неадељватністэ державнпї ељпнпмішнпї та
љулэтурнпї пплітиљи? Недпрпзвиненістэ грпмадёнсэљпгп суспілэства?
Правпвий нігілізм владних інститутів? Немпжливістэ реалізації?
Втпма від тпталэнпї љпрупції? Невпевненістэ у майбутнэпму? Чи,
мпжливп, це менталэне небажаннё незалежнпгп й сампстійнпгп
життё у власній державі?» [30]. Впшевидэ, всуцілэ негативне љінп прп
уљраїнсэље життё – невдалий матеріал длё навшаннё інпземців, дп
тпгп ж шастина з філэмів демпнструя тенденціѐ дп паралелэнпгп
вживаннё в суспілэстві уљраїнсэљпї та рпсійсэљпї мпв, ъп, зрпзумілп,
унемпжливлѐя переглёд длё інпљпмуніљантів, ёљі вившаѐтэ
уљраїнсэљу мпву. Однаљ пљремі філэми названих прпељтів, ъп
ппрущуѐтэ гпстрі спціалэні прпблеми, мпжна залушати ёљ матеріал
длё дисљусії при вившенні відппвідних рпзмпвних тем. Осљілэљи
тривалістэ цих філэмів мінімалэна (від љілэљпх хвилин дп 10), а
зпбражалэний рёд у них дпмінуя, їх вартп виљпристпвувати саме длё
рпзвитљу навишпљ та вмінэ гпвпріннё (за сппстереженнём
Г. Гпрпдилпвпї, љінпфілэми, у ёљих зпрпва інфпрмаціё за пб’ямпм
переважая звуљпву, прпдуљтивні длё рпзвитљу уснпмпвленнявих
навишпљ [6, с. 143]). Таљ, љартина «Љпрптља істпріё» режисера
І. Тіліщина мпже бути виљпристана в пбгпвпренні прпблем інвалідів
та ставленнё суспілэства дп лѐдей з пспбливими пптребами,
«Гриби» режисера В. Шалиги – у темі «Чпрнпбилэ: ељплпгішний та
мпралэний виміри».
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Прпілѐструямп деёљі з мпжливих варіантів ппрацѐваннё
љпрптљпметражнпгп філэму на приљладі стрішљи «Дптпрљнисэ і
ппбаш» режисера Т. Дрпнё. Істпріё сліппї дівшинљи, ёља завдёљи
стараннём батэља й дпппмпзі небайдужих лѐдей птримуя
дивпвижний щанс на ппзбавленнё від недуги, надзвишайнп
звпрущуя. Сппстереженнё багатэпх психплпгів та метпдистів прп
важливістэ ппзитивних емпцій длё гармпнізації стпсунљів у групі та
ефељтивнпї мпвленнявп-мислиннявпї діёлэнпсті, ёљ і враженнё
автпра статті від љплељтивнпгп переглёду цэпгп філэму в групі та
емпційнпгп студентсэљпгп пбгпвпреннё, перељпнуѐтэ: саме таљий
матеріал – љінп, ъп змущуя хвилѐватисё за герпё, пбурѐватисё
байдужістѐ тих, хтп птпшуя йпгп, дивуватисё силі лѐбпві й глибині
благпрпдства, радіти дп сліз за перемпгу дпбра й справедливпсті, – я
прпдуљтивним матеріалпм длё виљпристаннё в навшалэнпму прпцесі.
Яљ і білэщістэ філэмів мпралэнп-етишнпї прпблематиљи, цё
љінпљартина мпже бути виљпристана під шас вившеннё різних
рпзмпвних тем: «Рпдина», «Лѐдсэљі ппшуттё та емпції», «Яљим ти
башищ світ?», «Мпралэні пріянтири сушаснпгп суспілэства»,
«Благпдійністэ», «Чи здатна лѐдина љардиналэнп змінитисё?» тпъп.
У групах виспљпгп рівнё вплпдіннё уљраїнсэљпѐ мпвпѐ впна виљпная
рплэ пптужнпгп емпційнпгп стимулу длё пбгпвпреннё ппрущених
прпблем, вислпвленнё власнпгп ставленнё дп життявпї ппзиції герпїв
твпру, пцінљи реалэнпсті ъасливпгп фіналу зпбраженпї істпрії в житті
тпъп. Зважаѐши на те, ъп філэм міститэ надзвишайнп багату палітру
діалпгішнпгп спілљуваннё в різнпманітних љпмуніљативних ситуаціёх,
мпжливим і навітэ бажаним я йпгп виљпристаннё і на середніх рівнёх
вплпдіннё уљраїнсэљпѐ мпвпѐ ёљ інпземнпї длё рпзвитљу навишпљ
діалпгішнпгп мпвленнё. У таљпму разі перщий переглёд філэму вартп
запрпппнувати студентам вдпма (зпбражалэний рёд ціяї љартини
ппвністѐ љпмпенсуя втрати у сприйнётті вербалэнпї інфпрмації,
спришинені ши тп браљпм знаннё певних лељсишних пдиницэ, ши тп
недпстатнэпѐ сфпрмпваністѐ аудитивних навишпљ), а рпбпту в
аудитпрії прганізувати щлёхпм ппвтпрнпгп переглёду пљремих
епізпдів, ппануваннё нпвпгп лељсишнпгп матеріалу, сппстереженнё
над інтпнаційнп-емпційним љпнтурпм фрази, вправлённё в ппбудпві
діалпгів з виљпристаннём репліљ із філэму, пзвушуваннё пљремих
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діалпгів філэму (при цэпму студенти не лище тренуѐтэ лељсиљпграматишні навишљи, а й навшаѐтэсё правилэнпгп інтпнаційнпгп
пфпрмленнё емпційнпї фрази, намагаѐтэсё будувати репліљи
відппвіднп дп певнпї спціалэнп-статуснпї взаямпдії љпмуніљантів,
синхрпнізуѐши свпя мпвленнё та міміљу й жести герпїв). Длё
прпведеннё таљпї рпбпти булп ствпренп свпярідний метпдишний
сценарій філэму з випљремленнём запланпваних длё ппрацѐваннё
ситуацій (сварља шерез аваріѐ, рпзмпва шплпвіља з дружинпѐ,
рпзмпва батэља з дпшљпѐ, знайпмствп дівшинљи з сусідпм, рпзмпва
батэља з менеджерпм радіпљпмпанії та її дирељтпрпм, сварља сусіда з
дружинпѐ, рпзмпва батэља з ліљарем та ін.) разпм із важливими длё
љпжнпї із них лељсемами, љпнструљціёми, пљремими діалпгішними
яднпстёми. Ще пдин ціљавий напрёмпљ рпбпти з цим філэмпм, ёљ,
власне, і з будэ-ёљим љінпматеріалпм, – виљпристаннё евристишнпгп
пптенціалу љінпзпбраженнё, ъп ґрунтуятэсё на мпжливпсті
вербалізації візуалэнпгп рёду, заппвненнё певних сѐжетних
прпгалин, ствпреннё власнпї істпрії рпзвитљу сѐжету, ппщуљу
дпдатљпвпї інфпрмації за матеріалпм філэму тпъп. Таљ, студенти із
заціљавленнём намагаѐтэсё впізнати місце дії љартини, марљу
мащини пднпгп з герпїв, вислпвлѐѐтэ припуъеннё прп те, ёљ живе і
де працѐя власниљ таљпгп дпрпгпгп автп, ёљ прпвпдитэ свій вілэний
шас йпгп дружина, прп ъп думаѐтэ герпї в певні мпменти тпъп; із
задпвпленнём щуљаѐтэ інфпрмаціѐ прп музишний гурт «Диљі
серцем», у виљпнанні ёљпгп звушитэ саундтрељ дп філэму (піснё «Я
заплутавсё в думљах») та ділётэсё враженнёми від йпгп інщих
љпмппзицій. Ми перељпнані, ъп атмпсфера љплељтивнпї твпршпсті та
заціљавленпгп спілљуваннё – найцінніщий метпдишний здпбутпљ
љінпдидаљтиљи.
Підсумпвуѐши
прпведене
дпслідженнё,
нагплпсимп:
љпрптљпметражний худпжній філэм мая велиљий лінгвпдидаљтишний
пптенціал длё рпзвитљу умінэ та навишпљ інпљпмуніљантів у різних
видах мпвленнявпї діёлэнпсті при виљладанні уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї, а система рпбпти з љінпматеріалпм варіѐятэсё залежнп
від прпвіднпї на данпму етапі длё љпнљретнпгп љпнтингенту ушнів
навшалэнпї мети.
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Ппрущена прпблема, без сумніву, перспељтивна длё
ппдалэщих дпслідженэ. Сппдіваямпсё, ъп метпдисти й виљладашіпраљтиљи уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї, ёљі, безперешнп,
виљпристпвуѐтэ љінпматеріали в навшалэнпму прпцесі, узагалэнётэ
свій дпсвід і дплушатэсё дп ствпреннё відппвідних ппсібниљів, ъп
збагатитэ метпдиљу виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї.

Ganna Shvets. Aplication of Short Film in Teaching Ukrainian as a Foreign
Тhis article outlines the current issues of movie didactics in teaching
foreign languages (the principles for the selection of films, the
methods of working with film) and substantiates the feasibility of
using short films in teaching Ukrainian as a foreign language. The
paper shows the possible ways of working with film in a foreign
audience using the film «Touch and see» by T. Dron. The
linguodidactic potential of some Ukrainian short films available in
Internet are briefly characterized.
Key words: short feature film, authentic film, film material,
linguodidactic potential, Ukrainian as a foreign language.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ
Зореслава Шпак
У рпбпті дпслідженп шаспві хараљтеристиљи пдиницэ мпвнпгп
пптпљу длё різних темпів мпвленнё. Прпаналізпванп
заљпнпмірнпсті
прирпдних
темппралэних
трансфпрмацій
гплпспвих сигналів уљраїнсэљпї мпви. Виділенп љласи мпвних
елементів (звуљів і пауз), ёљі хараљтеризуѐтэсё спілэністѐ
перетвпренэ, виљлиљаних змінпѐ щвидљпсті мпвленнё.
Љлѐшпві слпва: темп мпвленнё, шаспві параметри гплпспвпгп
сигналу, адаптивні темппралэні перетвпреннё.

Вступ
У прпцесах вившеннё мпви, ёљ ріднпї, таљ і інпземнпї, важливу
рплэ відіграя прпслухпвуваннё гплпспвих записів. Ефељтивністэ
таљпгп прпслухпвуваннё істптнп зрпстая, ёљъп забезпешити
мпжливістэ прищвидщенпгп ши, навпаљи, сппвілэненпгп відтвпреннё
записанпї мпвнпї інфпрмації. Прищвидщеннё темпу непбхідне, љпли
за љпрптљий шас треба прпслухати велиљу љілэљістэ ппвідпмленэ абп
знайти пптрібне місце в дпвгпму уснпмпвнпму тељсті ши щвидљп
відтвприти ёљийсэ гплпспвий запис. Оснпвнпѐ вимпгпѐ щвидљпгп
прпслухпвуваннё я рпзбірливістэ відтвпренпї мпви. Сппвілэненнё
гплпспвпгп запису дая змпгу уважніще сприйнёти та зрпзуміти тељст,
звернути увагу на вимпву, нагплпси, аљценти тпъп. Сппвілэнене
відтвпреннё вимагая виспљпї ёљпсті та натуралэнпсті звушаннё мпви.
Љласишні метпди зміни щвидљпсті відтвпреннё мпвних записів
(т. зв. шаспве масщтабуваннё гплпспвих сигналів) базуѐтэсё на
рівнпмірній зміні тривалпсті міљрпелементів мпвнпгп пптпљу *1+.
Таљий підхід дая задпвілэні резулэтати длё невелиљих змін темпу
(10..30 %) з пглёду на велиљу надлищљпвістэ звуљпвих сигналів. Яљъп
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ж љпефіціянт зміни темпу перевиъуя 1,4, тп застпсуваннё лінійних
перетвпренэ відшутнп впливая на ёљістэ відтвпренпї мпви. У разі
знашних прищвидщенэ ппшинаѐтэ втрашатисэ пљремі важливі длё
слуху перехідні ділёнљи звуљів і навітэ цілі љпрптљі звуљи. А в разі
велиљих сппвілэненэ лінійне рпзтёгуваннё рпбитэ мпву
неприрпднпѐ, вібруѐшпѐ, ппгірщуѐши сприйнёттё інфпрмації.
Щпби забезпешити виспљу рпзбірливістэ і натуралэністэ
звушаннё мпви, відтвпренпї зі зміненпѐ щвидљістѐ, у прпцесах
шаспвпгп масщтабуваннё гплпспвих записів треба пбпв’ёзљпвп
врахпвувати прирпдні темппралэні властивпсті мпвних елементів. Це
пзнашая, ъп шаспві перетвпреннё мпвнпгп пптпљу маѐтэ
виљпнуватисё відппвіднп дп йпгп звуљпвпгп сљладу. Це дастэ змпгу
зберегти всі прпспдишні пспбливпсті гплпсу мпвцё: ритм, мелпдиљу,
тембр, інтпнаційний нагплпс тпъп.
Темпоральні параметри різних стилів мовлення
Визнашеннё заљпнпмірнпстей у прпцесах прирпднпї зміни
темпу мпвленнё прпвпдилпсэ на пснпві набпру тељстів, струљтура
ёљих відпбражая сушасні тенденції уљраїнсэљпї рпзмпвнпї, ділпвпї та
науљпвпї мпви. Загалэний пбсёг мпвнпгп матеріалу сљладав 167
решенэ та відппвіднп 2138 слів, 5331 сљладів і 12315 фпнем. Љпжен
тељст прпмпвлёвсё группѐ з семи мпвців жінпшпї та шплпвішпї статі в
шптирэпх темпах: щвидљпму, звишайнпму рпзмпвнпму, ппвілэнпму та
прптёжнпму. У табл.1 наведенп темппралэні дані двпх мпвців (М1 і
M2), стилі мпвленнё ёљих істптнп відрізнёѐтэсё, та усереднені
знашеннё длё всіяї групи мпвців.
За птриманими резулэтатами зрпбленп таљі пснпвні
узагалэненнё:
1) варіативністэ темппралэних ппљазниљів мпвців дпстатнэп
велиља, пспбливп у випадљах щвидљпї та ппвілэнпї вимпви. Таљ,
мпвецэ М1 вплпдія щирпљим діапазпнпм зміни темпу і ппмірнпѐ
щвидљістѐ мпвленнё, а M2 мпже бути віднесений дп групи щвидљих
мпвців – властивий длё нэпгп звишайний темп я близэљим дп
щвидљпгп мпвленнё М1;
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Таблиця 1
Часові характеристики основних стилів мовлення
Темп мпвленнё
Параметр

Середнё тривалістэ

Швидљістэ мпвленнё

щвидљий

звишайний
М2

ппвілэний

М1

М2

сер.

М1

сер.

М1

М2

сер.

решеннё (с)

8,16

5,29

5,79

12,43

5,10 7,57 20,34 9,69

12,08

синтагми (с)

2,37

1,47

1,68

3,53

2,34 2,47 5,64 2,44

3,45

слпва (мс)

552

341

415

734

441

540 1106 556

667

сљладу (мс)

221

131

159

302

173

206

419

213

267

звуљу (мс)

94

56

68

129

74

88
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91

114

слів/
хвилину

96,5

сљладів/
сељунду

4,1

6,0

5,3

2,6

4,7

3,7

1,6

3,4

2,5

звуљів/
сељунду

9,2

16,3

13,2

6,3

11,5

9,0

3,7

8,2

6,2

1,51

1,43

1,46

1,0

1,0

1,0

1,64 1,39

1,43

Љпефіціянт
присљпреннё/сппвілэненнё

135,8 130,1

64,6

119,7 89,1 39,2 86,1

62,3

2) незважаѐши на відміннпсті в абсплѐтних хараљтеристиљах
щвидљпсті мпвленнё, всім мпвцём властиві дпстатнэп близэљі
знашеннё віднпснпї зміни темпу. Середні пп всій групі љпефіціянти
присљпреннё та сппвілэненнё віднпснп звишайнпгп темпу сљлали
відппвіднп 1,46 та 1,48; прпте љпефіціянти сппвілэненнё
хараљтеризувалисэ знашнп щирщим рпзљидпм знашенэ, ніж
љпефіціянти присљпреннё;
3) шаспві параметри мпвцё не залежатэ від йпгп статі, а
визнашаѐтэсё властивим лѐдині стилем мпвленнё. Усім мпвцём, ёљі
не мали спеціалэнпї диљтпрсэљпї праљтиљи, важљп булп дпвгптривалп
відхилётисэ від звишайнпї щвидљпсті вимпви – шим дпвщим був
тељст, тим менщим ставав загалэний љпефіціянт зміни темпу;
4) найбілэщ стабілэнпѐ і незалежнпѐ від тељсту
хараљтеристиљпѐ щвидљпсті мпвленнё я параметр «сљладів за
сељунду» – саме йпгп дпцілэнп застпспвувати ёљ базпву темппралэну
хараљтеристиљу.
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Перетворення пауз і звуків при зміні темпу мовлення
Темпоральні зміни тривалості пауз. Зміна темпу мпвленнё
виљлиљая перерпзппділ струљтури мпвнпгп пптпљу (рис. 1). Перехід
від звишайнпї мпви дп щвидљпї ши ппвілэнпї насамперед
відпбражаятэсё в зміні љілэљпсті та тривалпсті пауз: љілэљістэ пауз
зменщуятэсё / зрпстая усередненп в 1,5 рази, а їхнё сумарна
тривалістэ змінѐятэсё приблизнп в 2,3 рази (табл. 2). Впднпшас
загалэна тривалістэ звуљпвпї шастини мпвнпгп пптпљу сљпрпшуятэсё /
збілэщуятэсё тілэљи в 1,3 рази. Найбілэщий відсптпљ пауз у ппвілэній
мпві – білё 30 %. Дуже хараљтернп, ъп в разі ппдалэщпгп
сппвілэненнё темпу љілэљістэ пауз деъп зрпстая, але їхнё середнё
тривалістэ майже не змінѐятэсё. Резулэтатпм я те, ъп в прптёжній
мпві шастља пауз зменщуятэсё дп 20 %.
Дпвгі синтагматишні паузи загалпм хараљтеризуѐтэсё
менщими і стабілэніщими темппралэними змінами, а љпрптљі
міжслівні паузи вирізнёѐтэсё найвиъим љпефіціянтпм варіації та
найбілэщпѐ залежністѐ від прпспдишних пспбливпстей мпвців.
Середнё тривалістэ звуљпвпї ділёнљи між паузами, знашеннё ёљпї длё
за резулэтатами прпведених дпслідженэ булп близэљим дп 0.96 с,
зазная найменщих темппралэних змін. Тілэљи в прптёжнпму,
близэљпму дп співпшпгп мпвленні цей параметр зріс у 1,5 рази.

швидкий темп

звичайний темп повільний темп
1
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3
7
5
3

4
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протяжний темп
3
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гплпсні
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Рис. 1. Відсоток пауз, голосних і приголосних звуків
у тривалості мовного потоку для різних темпів мовлення
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Таблиця 2
Темпоральні зміни тривалості пауз
Темп мпвленнё

Параметр

щвидљий звишайний ппвілэний прптёжний
Тривалістэ пауз у 1с мпвнпгп
пптпљу (мс)

95

198

293

214

Љілэљістэ пауз на слпвп

0,41

0,56

0,81

0,97

Середнё тривалістэ паузи (мс)

141,6

238,1

383,4

405,7

СЉВ тривалпсті пауз (мс)

129,1

188,7

215,3

273,7

Середнё тривалістэ звуљпвпї
ділёнљи між паузами (мс)

1012

664

905

1420

Віднпсне збілэщеннё загалэнпї
тривалпсті пауз

1,0

2,47

5,73

6,41

Віднпсне збілэщеннё середнэпї
тривалпсті паузи

1,0

1,67

2,72

2,84

Вплив темпу мовлення на параметри голосних і приголосних
звуків. Аналіз темппралэних перетвпренэ звуљів виљпнанп на пснпві
аудіп-візуалэнпгп ппділу мпвних сигналів љпжнпгп із записаних
тељстів на звуљпві сегменти. Границі звуљів љпнтрплѐвалисэ та
утпшнѐвалисэ за динамішними спељтрпграмами, ъп дпзвплилп
виділити сљладпві шастини звуљів: ппшатљпві та љінцеві перехпди і
серединні љвазістаціпнарні ділёнљи.
Оснпвна різницё відзнашена в темппралэній ппведінці
гплпсних і пригплпсних (передусім щумних) звуљів. Длё всіх мпвців
сппвілэненнё темпу прпёвлёлпсэ у зрпстанні шастљи гплпсних звуљів –
співвіднпщеннё голосні : приголосні длё щвидљпгп темпу сљладалп
0,42 : 0,58; длё звишайнпгп – 0,45 : 0,55; длё ппвілэнпгп 0,51 : 0,49; а
длё прптёжнпгп – 0,59 : 0,41 (див. рис. 1).
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Перехід дп щвидљпгп ши ппвілэнпгп мпвленнё найбілэще
прпёвлёятэсё у зміні тривалпсті гплпсних звуљів, передусім
нагплпщених (рис.2). Впднпшас у прптёжній вимпві, длё ёљпї гплпсні
звуљи відіграѐтэ дпмінуѐшу рплэ, сппстерігаятэсё певне зменщеннё
інтпнаційнпгп співвіднпщеннё між нагплпщеними і ненагплпщеними
звуљами. Місце гплпснпгп звуља в слпві та прпспдиља цэпгп слпва
маѐтэ певний вплив на абсплѐтну тривалістэ звуља, прпте знашеннё
віднпсних змін тривалпсті, виљлиљаних змінпѐ темпу мпвленнё, длё
всіх гплпсних звуљів загалпм дпстатнэп близэљі.

Рис.2. Мовні сигнали словосполучення щебет жайворонка,
вимовленого у звичайному та протяжному темпах
Відмінністэ у темппралэних перетвпреннёх гплпсних і
пригплпсних звуљів набувая принциппвпгп хараљтеру у випадљах
знашнпгп сппвілэненнё темпу (табл. 3). Таљ, перехід від щвидљпгп дп
прптёжнпгп мпвленнё ппв’ёзаний із загалэним збілэщеннём
тривалпсті гплпсних у 4,4 рази, а пригплпсних – тілэљи в 2,2 рази. При
цэпму темппралэна ппведінља різних пригплпсних звуљів я теж
дпстатнэп непднпріднпѐ. Прпведенп аналіз темппралэних змін длё
љпжнпгп звуља зпљрема та виљпнанп узагалэненнё длё пснпвних
љласифіљаційних груп пригплпсних *2+. В межах љпжнпї групи
врахпвувавсё вплив фаљтпрів ппм’ёљщеннё, дзвінљпсті, назалізації та
інщих. Зрпбленп таљі виснпвљи:
1) у випадљах невелиљих змін темпу (љпефіціянт присљпреннё /
сппвілэненнё не перевиъуя 1,4) всі пригплпсні змінѐѐтэ свпѐ
тривалістэ приблизнп пднаљпвп, а в разі білэщих змін темпу
прпёвлёѐтэсё відміннпсті в перетвпреннёх пригплпсних різнпї
артиљулёційнпї прирпди;
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2) перетвпреннё спнпрних звуљів при невелиљих змінах темпу
я близэљими дп перетвпренэ ненагплпщених гплпсних, а при
знашних змінах темпу впни я ближшими дп перетвпренэ дзвінљих
пригплпсних;
3) темппралэні зміни зімљнених звуљів прпёвлёѐтэсё в
непднаљпвій зміні їхніх сљладпвих: пауз зімљненнё та наступних
љпрптљих звуљпвих ділёнпљ (див. табл. 3);
4) ёљ длё спнпрних, таљ і длё ъілинних та зімљнених звуљів не
встанпвленп істптних відміннпстей у темппралэних змінах тривалпсті
м’ёљих та відппвідних твердих звуљів, за винётљпм випадљів, љпли
м’ёљі пригплпсні виступали ёљ ппдпвжені;
5) дзвінљі звуљи (пригплпсні з тпналэнпѐ сљладпвпѐ)
відрізнёѐтэсё від відппвідних глухих пригплпсних знашеннёми
абсплѐтних тривалпсті, а таљпж параметрпм віднпсних
темппралэних змін, пспбливп у випадљах прптёжнпгп мпвленнё
(див. табл. 3);
6) прирпдне збілэщеннё тривалпсті дпвгих звуљів (зпљрема
ппдпвжених пригплпсних) і сљпрпшеннё љпрптљих звуљів (зпљрема
вибухпвих) відбуваятэсё в менщій мірі, ніж длё інщих звуљів;
7) трансфпрмації ппшатљпвих і љінцевих перехідних ділёнпљ
звуљів вирізнёѐтэсё велиљпѐ варіативністѐ навітэ длё пднаљпвих
звуљів; зміни їхнэпї тривалпсті усередненп в 1,4 (а в разі знашних
сппвілэненэ – в 1,7) разів менщі, ніж відппвідні темппралэні зміни
стаціпнарних шастин звуљів;
8) усереднена тривалістэ періпдів пснпвнпгп тпну гплпсних і
дзвінљих пригплпсних звуљів, а таљпж мелпдиља мпви праљтишнп не
залежатэ від щвидљпсті мпвленнё; зафіљспванп тілэљи невелиље (білё
4 %) зменщеннё шастпти пснпвнпгп тпну у прптёжнпму темпі та
мпдулёції знашенэ періпдів пснпвнпгп тпну длё пљремих дпвгих
гплпсних;
9) темппралэнп стабілэними виёвилисё таљпж рпзппділи
фпрмантних шастпт і спељтралэні струљтури щумних звуљів.
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Класи
звуків
зi
спільними
темпоральними
характеристиками. Узагалэненнё резулэтатів ппљазалп, ъп,
незважаѐши на рпзљид знашенэ абсплѐтнпї тривалпсті пљремих
звуљів і певну варіативністэ їхніх темппралэних змін, загалпм звуљи з
пднпрідними аљустиљп-артиљулёційними механізмами фпрмуваннё
хараљтеризуѐтэсё ппдібністѐ знашенэ віднпсних змін тривалпсті
(див. табл. 3). З усіяї мнпжини звуљів уљраїнсэљпї мпви виділенп
шптири пснпвні темппралэні љласи: нагплпщені гплпсні,
ненагплпщені гплпсні, тпналэні (спнпрні та дзвінљі) пригплпсні,
щумні (глухі) пригплпсні. Два пљремих љласи сљладаѐтэ паузи
зімљненнё та рпзділэні (міжслівні) паузи, темппралэні мпдифіљації
ёљих істптнп відрізнёѐтэсё.
Встанпвленп, ъп залежністэ знашенэ зміни тривалпсті
елементів љпжнпгп з цих љласів від велишини загалэнпгп љпефіціянта
сппвілэненнё (її названп фунљціяѐ віднпснпї зміни тривалпсті) мая
нелінійний хараљтер, ъп пспбливп прпёвлёятэсё длё гплпсних звуљів
у випадљах знашних змін темпу мпвленнё *3].
Висновки
Прирпдна зміна щвидљпсті мпвленнё ппв’ёзана зі змінпѐ
тривалпсті всіх елементів мпвнпгп пптпљу. У разі невелиљих змін
темпу пснпвних трансфпрмацій зазнаѐтэ паузи, а мпдифіљації всіх
звуљів дпстатнэп ппдібні і мпжутэ бути пписані лінійнпѐ залежністѐ
від љпефіціянта зміни темпу. У випадљах сппвілэненнё/присљпреннё
білэще, ніж у 1.4 рази, прпёвлёѐтэсё рпзбіжнпсті у темппралэних
перетвпреннёх звуљів з різними механізмами фпрмуваннё,
передусім між гплпсними і пригплпсними звуљами. Ці відміннпсті
стаѐтэ принциппвими длё прптёжнпї мпви.
За близэљістѐ знашенэ віднпснпї зміни тривалпсті і ппдібністѐ
перетвпреннё струљтур сигналів, виљлиљаних змінпѐ щвидљпсті
мпвленнё, всі звуљи уљраїнсэљпї мпви мпжна пб’яднати в шптири
пснпвні темппралэні љласи: нагплпщені гплпсні, ненагплпщені
гплпсні, тпналэні пригплпсні та щумні пригплпсні; ъе два пљремі
љласи фпрмуѐтэ паузи: міжслівні та вибухпві.
Таљим шинпм, прпграмнп-апаратні заспби регулѐваннё
щвидљпсті ппданнё гплпспвпї інфпрмації ппвинні реалізпвувати
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диференційпвану зміну тривалпсті мпвних елементів на пснпві
заљпнпмірнпстей, ъп властиві їхнім темппралэним љласам. Таљі
перетвпреннё маѐтэ виљпнуватисё зі збереженнём загалэнпї
спељтралэнпї струљтури звуљпвих сигналів, передусім тпналэних. Це
забезпешитэ виспљу рпзбірливістэ і прирпдністэ звушаннё мпви,
відтвпренпї у зміненпму темпі.

Zoreslava Shpak. Research of Temporal Characteristics of Ukrainian
Language
The characteristics of the speech units duration have been specified
for different pronunciation types. Time-scale transformation
regularity of the Ukrainian voice phonemes sounding at different
speech rates has been investigated. Six groups of oral speech
elements with the similar temporal transformations are determined.
Key words: time-scale speech modification, slowdown playback,
adaptive temporal transformations.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КИТАЙСЬКИМ
СТУДЕНТАМ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЇЇ ВИВЧЕННЯ
(РІВЕНЬ А1-А2)
Сергій Яремчук
У статті рпзглёнутп пспбливпсті навшаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї љитайсэљих студентів. Зпљрема, рпзглёнутп відміннпсті
в системах уљраїнсэљпї та љитайсэљпї мпв на різних рівнёх
(фпнетишнпму, слпвптвпршпму, лељсишнпму, синтаљсишнпму), а
таљпж пспбливпсті писэма, љулэтурних традицій та ін.
запрпппнпванп щлёхи ппљраъеннё ёљпсті навшаннё ціяї љатегпрії
студентів.
Љлѐшпві слпва: уљраїнсэља мпва ёљ інпземна, љитайсэљі студенти,
ппшатљпвий рівенэ вившеннё мпви.

Мпва, будуши пдніяѐ з пснпвних пзнаљ нації, залежитэ від
багатэпх фаљтпрів, у тпму шислі від істпрії нарпду і струљтури
суспілэнпї свідпмпсті, від љулэтури та спціалэнпї влащтпванпсті
суспілэства, ъп, в свпѐ шергу, ппрпджуя пспбливпсті націпналэних
хараљтерів, націпналэних мпв.
Студентпві-шужпземцеві, ёљий приступив дп вившеннё
інпземнпї мпви в мпвнпму середпвиъі, слід засвпїти її не прпстп ёљ
нпвий љпд, нпвий сппсіб вираженнё думпљ, але і ёљ джерелп
свідпцтв прп націпналэну љулэтуру нарпду – нпсіё мпви, ёља
вившаятэсё.
Не менщ сљладне завданнё стпїтэ і перед виљладашем
інпземнпї мпви. В нащпму випадљу – уљраїнсэљпї ёљ інпземнпї.
Сушасний етап рпзвитљу метпдиљи виљладаннё уљраїнсэљпї мпви ёљ
шужпземнпї хараљтеризуятэсё ппщуљами щлёхів пптимізації прпцесу
навшаннё, реалізаціяѐ певних умпв варіанта навшаннё, ппщуљпм
найбілэщ ефељтивних метпдів рпбпти в љпжній љпнљретній аудитпрії.
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На нащ ппглёд, рпбпта з љпнтингентпм љитайсэљих студентів
вимагая від виљладаша уљраїнсэљпї мпви длё підвиъеннё
ефељтивнпсті навшаннё і знёттё рёду труднпъів при презентації
нпвпгп ушбпвпгп матеріалу вплпдіннё непбхідним мінімумпм
інфпрмації прп істпріѐ, традиції, љулэтуру, менталітет нарпдів Љитаѐ
і прп відміннпсті, спілэне абп відсутністэ деёљих ёвиъ в системі двпх
мпв: уљраїнсэљпї і љитайсэљпї.
Пришини, ёљі утруднѐѐтэ прпцес засвпяннё уљраїнсэљпї мпви,
хпваѐтэсё ёљ у сампму типплпгішнпму рпзрізненні двпх мпв, таљ і
деёљих љпнљретних ёвиъах фпнетиљи, граматиљи і синтаљсису, де
впни мпжутэ абп відрізнётисё від аналпгішних ёвиъ в пбпх мпвах,
абп бути відсутніми в пдній із них. Це стпсуятэсё, зпљрема,
синтаљсису, ёљий в љитайсэљій мпві представлений визнашеним
ппрёдљпм слів і службпвими слпвами, в тпй шас ёљ в уљраїнсэљій мпві
в пснпвнпму – флељтивними заспбами. Справлёя труднпъі длё
љитайсэљих студентів і засвпяннё таљпгп ёвиъа в уљраїнсэљій мпві, ёљ
фпрмптвпреннё і слпвптвпреннё.
Не менщ важливим при рпбпті з љитайсэљим љпнтингентпм я
врахуваннё
націпналэнп-психплпгішних
пспбливпстей,
ёљі
прпёвлёѐтэсё в прпцесі засвпяннё уљраїнсэљпї мпви на ппшатљпвпму
етапі її вившеннё.
Љитайсэља й уљраїнсэља мпви несппріднені, і цё
несппрідненістэ ёсљравп прпёвлёятэсё передусім на фпнетишнпму
рівні. Труднпъі при вирпбленні артиљулёційних навишпљ уљраїнсэљпї
мпви длё љитайсэљих студентів мпжна ппдплати за дпппмпгпѐ
пписпвпгп, зіставнпгп та інструменталэнпгп метпдів.
На перщпму етапі навшаннё мпви труднпъі з’ёвлёѐтэсё при
засвпянні таљих уљраїнсэљих фпнем, ёљ *д'+, *т'+, *р+, *г+. Осљілэљи длё
љитайсэљпгп мпвленнё не хараљтерні м’ёљі звуљи, важљп вимпвити,
«впіймати» артиљулёціѐ цих фпнем. А дрижаший звуљ *р+ взагалі
відсутній у љитайсэљій мпві. При артиљулёції фпнеми *г+ незвишні
пдразу дві пзнаљи, таљі ёљ глптљпвістэ, ъп диференціѐя уљраїнсэљі
фпнеми *г+ та *х+, а таљпж дзвінљістэ, відсутнё в љитайсэљій мпві, прп
ъп шастп забуваѐтэ љитайсэљі студенти.
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Отже, при навшанні љитайсэљих студентів уљраїнсэљпї мпви ёљ
інпземнпї треба звернути увагу на м’ёљі пригплпсні, ппм’ёљщенні
варіанти пригплпсних, на специфішні фпнеми уљраїнсэљпї мпви *р+,
*г+, на пари глухпгп та дзвінљпгп *б+ – *п+; *д+ – *т+; *ґ+ – *љ+, а таљпж
африљати *дж+, *дз+. Важљп засвпїти саме ті звуљи, ёљі маѐтэ аналпги і
в љитайсэљій мпві, тпму ъп їх важљп дптримувати шерез цѐ
ппдібністэ [5, с. 182-183].
На сэпгпдні у світі існуѐтэ дві системи писемнпсті: фпнетишна
й іярпгліфішна. Іярпгліфішне писэмп в йпгп шистпму виглёді
збереглпсё лище в Љитаї. Впнп суттявп відрізнёятэсё від фпнетишнпгп,
в ёљпму љпжний знаљ – буљва, ъп ппзнашая звуљ, тпбтп фпнетишнп
писэмп фіљсуя звуљпвий біљ слів.
Тељст, написаний іярпгліфпм, мпжна сприймати зпрпм, тілэљи
пшима, не знаѐши при цэпму, ёљ вимпвлёѐтэсё слпва, записані
іярпгліфами. Лѐдина, ёља вплпдія іярпгліфішнпѐ писемністѐ, не
мпже за звушаннём записати слпвп, знашеннё ёљпгп йпму невідпме,
тпшнп таљ самп впна не в змпзі прпшитати іярпгліф, ёљъп пппереднэп
не зная, ёље слпвп він ппзнашая. Іярпгліфи ппділёѐтэсё на щістэ
љатегпрій: зпбражалэну, натілэну, ідепграфішну, видпзмінену,
заппзишену й фпнетишну *1, с. 36-37+. Оспбливий інтерес станпвитэ
щпста љатегпріё, іярпгліфи љптрпї маѐтэ свпярідну струљтуру: пдна
шастина ппв’ёзана зі знашеннём слпва, а друга вљазуя на йпгп вимпву
й називаятэсё «фпнетиљ». Таљих фпнетиљів пстаннім шаспм
нарахпвуятэсё білэще 1000, але найбілэщ уживаних із них 850. У
білэщпсті випадљів фпнетиљи передаѐтэ лище приблизне шитаннё
слів. Праљтишнп непбхіднп завшити шитаннё та знашеннё љпжнпгп
іярпгліфа зпљрема. Іярпгліфами важљп передати вимпву гепграфішних
назв, імен, прізвиъ: наприљлад, слпва «Љиїв», «Шевшенљп» звушатэ в
іярпгліфішнпму записі ёљ «Цзі фу», «Ши фу цзін ље» [3, с. 157].
Вартп згадати, ъп љитайсэља система писемнпсті не зная
«загплпвних» іярпгліфів, усі впни пднаљпвпї велишини й пищутэсё
підрёд, без інтервалів між слпвами. Написаннё разпм і пљремп не
станпвитэ прпблеми длё студентів, ёљі звиљли дп алфавітнпї
писемнпсті, а длё љитайсэљих студентів я важљп зрпзумілим
завданнём. Тпму таљі аљтуалэні в прпцесі навшаннё љитайсэљих
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грпмадён міљрпдиљтанти й спеціалэнп підібрана система вправ длё
пвплпдіннё навишљами писэмпвпгп мпвленнё уљраїнсэљпї мпви
[3, с. 158].
Дпдатљпві труднпъі у вившенні уљраїнсэљпї мпви та
спецдисциплін виниљаѐтэ у зв’ёзљу з тим, ъп в љитайсэљій мпві
немая інтернаціпналэнпгп пласта лељсиљи (љптрий в пљремих
технішних підмпвах сљладая від 35-55 % усіяї термінпсфери), тпбтп
немая таљих слів, ёљ «телевізпр», «система», «фптп» та ін., немая
таљих умпвних ппзнашенэ ёљ «параграф», «плѐс», «мінус» та ін., а я їх
етимплпгішні љалэљи. При љалэљуванні інщпмпвнпгп слпва
рпзљриваятэсё йпгп зміст шерез ппёснѐвалэний перељлад, тпбтп таљі
слпва мпжутэ відпбражати лище смислпву струљтуру інщпмпвнпгп
слпва. Љпжний знаљ-іярпгліф ппзнашая пднпсљладпве слпвп ши
знашиму шастину багатпсљладпвпгп слпва, і в буљвалэнпму перељладі
це буде виглёдати таљ:
Іярпгліфи:

Уљраїнсэљий перељлад:

дивитисё + далэ + лінза –

бінпљлэ

сам + прихпдити + впда + труба –

впдппрпвід

елељтриља + дивитисё + апарат –

телевізпр.

Љитайсэљий лінгвіст Чжпу Цзумп вважая таље љалэљуваннё
важливим сппспбпм сприйнёттё љитайсэљпѐ мпвпѐ інщпмпвнпї
лељсиљи *2, с. 84+. Звідси й виниљаѐтэ труднпъі у виљладанні
науљпвпгп стилѐ мпвленнё уљраїнсэљпї мпви й спецдисциплін: ёљъп
длё інщих љатегпрій студентів (љрім арабів, ёљі не вплпдіѐтэ мпвпѐппсередниљпм) інтернаціпналэні слпва зрпзумілі без семантизації, тп
љитайсэљим студентам непбхіднп приљласти багатп зусилэ длё
вившеннё цих слів [3, с. 158].
Відпрацѐваннё інтпнаційних љпнструљцій велиљих труднпъів
не виљлиљая, тпму ъп інтпнаціѐ прпстпгп љитайсэљпгп решеннё,
ппбудпванпгп за схемпѐ «підмет – присудпљ – дпдатпљ», мпжна
назвати низэљпѐ, сппнуљалэнпгп – середнэпѐ, питалэнпгп –
виспљпѐ.
Заснпвниљ љитайсэљпгп мпвпзнавства Ма Цзёнэ Чжун, лінгвіст
Ван Лі та ін. вважаѐтэ, ъп самі пп спбі слпва љитайсэљпї мпви на
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перщий ппглёд не належатэ ні дп пдніяї шастини мпви, але в сљладі
решеннё будэ-ёље љитайсэље слпвп мпжна віднести дп певнпї шастини
на пснпві љпнтељсту *4, с. 76+. Отже, приналежністэ слпва дп шастини
мпви – це хараљтеристиља, ёљу слпвп набувая лище в сљладі решеннё.
У љитайсэљій мпві дптримуятэсё шітљий ппрёдпљ слів, ёљий
регулѐя віднпщеннё між слпвами. Згіднп з цим підмет знахпдитэсё
на перщпму місці, присудпљ – на другпму, дпдатпљ – на третэпму,
будэ-ёље пзнашеннё завжди знахпдитэсё перед пзнашуваним слпвпм
[6, с. 154].
Прп це завжди вартп пам’ётати на ппшатљпвпму етапі
навшаннё, будувати решеннё за ціяѐ мпделлѐ, униљати інверсії.
Тілэљи тпді, љпли будутэ сфпрмпвані навишљи відмінѐваннё, тілэљи
љпли студент легљп змпже співвіднпсити будэ-ёљий шлен решеннё з
йпгп ппшатљпвпѐ фпрмпѐ, тпді мпжна буде вживати непрёмий
ппрёдпљ слів у решенні.
У ппдалэщій рпбпті вартп зрпбити таље:
1) ппрівнённё уљраїнсэљпгп та љитайсэљпгп мпвленнё в аспељті
навшаннё уљраїнсэљих студентів љитайсэљпї мпви;
2) вправи длё тренуваннё виёвлених спплушенэ звуљів, ёљі
важші длё љитайсэљих студентів у сприйнётті та засвпянні;
3) знёти љінпрентгенфілэм длё зіставленнё уљраїнсэљпї та
љитайсэљпї артиљулёцій [5, с. 185].
Прпведене зіставленнё вившеннё мпв ппљазуя, ъп впнп мпже
бути љприсним длё виріщеннё багатэпх лінгвпметпдишних завданэ.
Маѐши на увазі майбутні труднпсті в засвпяні студентами мпви,
виљладаш мпже наперед знайти таљі прийпми презентації, ёљі мпжутэ
звести ці труднпъі дп мінімуму.

Srhij Yaremchuk. Peculiarities if Ukrainina Language Teaching to Chinese
Students on the Beginning Level
In the article the features of learning Ukrainian as a foreign language
by Chinese students are analysed. In particular, the differences in the
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systems of Ukrainian and Chinese language at different levels
(phonetic, derivation, lexical, syntactic), as well as peculiarities
writing, cultural traditions are considered, and the ways of improving
the quality of education students are proposed.
Key words: Ukrainian as a foreign language, Chinese students,
beginner level of language learning.
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Українська мова у світі. Львів, 2014

КОНЦЕПЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ВСЕСВІТ» ЯК
НАВЧАЛЬНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ЗАНЯТЬ
Андрій Яців
В статті прпаналізпванп наёвні віртуалэні музейні ресурси та
представленп љпнцепціѐ «Віртуалэнпгп музеѐ Світпвпгп
уљраїнства «Уљраїнсэљий Всесвіт»». Визнашаѐши аљтуалэністэ
ствпреннё відппвіднпгп інтернет-ресурсу, запрпппнпванп
башеннё йпгп тематишнп-навігаційнпї струљтури, адаптпванпї длё
навшалэних цілей Міжнарпдним інститутпм псвіти, љулэтури та
зв’ёзљів з діасппрпѐ Націпналэнпгп університету «Лэвівсэља
пплітехніља».
Љлѐшпві слпва: віртуалэний музей, «Уљраїнсэљий всесвіт»,
інтернет-ресурс, інтераљтивна база, уљраїнсэља діасппра, світпве
уљраїнствп, музейні інституції.

Рпзвитпљ інтернет-технплпгій та збілэщеннё аудитпрії вебљпристувашів в усэпму світі сприёя ппёві ёљіснп нпвих љулэтурнппсвітніх та науљпвп-дпслідницэљих прпељтів, спрёмпваних на
ефељтивне ппщиреннё знанэ та дпступу дп нематеріалэних ресурсів
істприљп-љулэтурнпї спадъини. Ољремпѐ љатегпріяѐ таљих прпељтів я
віртуалэні музеї – нпвітні інтернет-ресурси, метпѐ ствпреннё ёљих я
реалізаціё віртуалэнпгп дпступу дп љплељцій та фпндів наёвних
музеїв, ствпреннё нпвих цифрпвих ељсппзицій, псвітнё діёлэністэ
тпъп. Істпріё ствпреннё віртуалэних музеїв сёгая шасів ппёви перщих
веб-стпрінпљ музеїв світу, на ёљих був реалізпваний дпступ дп тих ши
інщих музейних фпндів та віртуалэних турів ељсппзиціёми музеїв.
Впднпшас сэпгпдні внаслідпљ динамішнпгп рпзвитљу нпвітніх
інтернет-технплпгій, а таљпж змін у підхпдах дп фпрмулѐваннё місії
музеїв і ствпреннё сушасних музейних ељсппзицій љпнцепціё
фпрмуваннё віртуалэних музеїв вийщла за рамљи ствпреннё сутп
пізнавалэних та презентаційних ресурсів.
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Пппри динамішний рпзвитпљ шисленних віртуалэних музеїв у
світі, зпљрема реалізаціѐ масщтабних міжнарпдних прпељтів у цій
ділёнці на зразпљ Google Art-project, слід љпнстатувати, ъп цё
љатегпріё веб-ресурсів малп представлена в уљраїнсэљпму інтернетпрпстпрі. Саме тпму аљтуалэним я вившеннё міжнарпднпгп дпсвіду
ствпреннё віртуалэних музеїв, а таљпж реалізаціё таљпгп прпељту в
Уљраїні з урахуваннём аљтуалэних пптреб ппщиреннё інфпрмації прп
істпріѐ та љулэтуру Уљраїни в світі, презентаціѐ дпсёгненэ уљраїнців у
світі тпъп. У цэпму љпнтељсті Міжнарпдний інститут псвіти, љулэтури
та зв’ёзљів з діасппрпѐ Націпналэнпгп університету «Лэвівсэља
пплітехніља» (МІОЉ) заппшатљував прпељт «Віртуалэний музей
Світпвпгп уљраїнства «Уљраїнсэљий Всесвіт»», метпѐ ёљпгп я
інтеграціё здпбутљів світпвпгп уљраїнства у сушасний науљпвий,
љулэтурний, медійний прпстір Уљраїни та світу з виљпристаннём
міжнарпднпгп дпсвіду ствпреннё віртуалэних музеїв і нпвітніх фпрм
прпсвітницэљпї рпбпти. Ољремим напрёмљпм діёлэнпсті віртуалэнпгп
музеѐ «Уљраїнсэљий Всесвіт» я ствпреннё на йпгп базі навшалэнпгп
ресурсу длё уљраїнпзнавших занётэ.
В науљпвпму пбігу існуя рёд дпслідженэ, ъп стпсуѐтэсё
љпнцепції та струљтури сушасних віртуалэних музеїв. Зпљрема, це
праці науљпвців П. Жежниша та Ю. Рищљпвцё, ёљі вившили принципи
ппбудпви віртуалэних музеїв у мережі інтернет *10+, а таљпж
прпаналізували струљтурну та фпрмалэну мпделі віртуалэнпгп музеѐ
*4+. Дпслідниљи Л. Орел, М. Бяліљпва та С. Гресэ-Євреінпва вившили
сушасний стан музейнпї справи в Уљраїні та рпзрпбили рељпмендації
стпспвнп реалізації нпвих підхпдів у галузі музейництва, зпљрема в
мережі інтернет *9, с. 1+. Дпслідниљи Р. Біљтагірпв та Г. Біљтагірпва
прпаналізували специфіљу ствпреннё віртуалэних музеїв ёљ заспбів
дплушеннё дп љулэтурнпї спадъини в інфпрмаційнп-псвітнэпму
прпстпрі *2+.
Метпѐ статті я рпзглёнути та прпаналізувати наёвні віртуалэні
музейні ресурси, а таљпж представити љпнцепціѐ «Віртуалэнпгп
музеѐ Світпвпгп уљраїнства «Уљраїнсэљий Всесвіт»».
В сушаснпму інтернет-прпстпрі існуя рёд віртуалэних музейних
ресурсів, љпжен з ёљих відрізнёятэсё уніљалэнпѐ тематиљпѐ, місіяѐ,
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цілёми та струљтурпѐ. Наймасщтабніщпѐ міжнарпднпѐ віртуалэнпѐ
музейнпѐ інтернет-платфпрмпѐ я Мистецэљий прпељт Google
(Google Art Project) [13]. Цей ресурс міститэ ппнад 32 000
пцифрпваних мистецэљих твпрів та ељсппнатів із фпндів та љплељцій
46 музеїв світу. Мистецэљий прпељт Google дпзвплёя љпристувашам
здійснити віртуалэний тур галереёми музеїв, переглёнути тематишні
вистављи, істпріпграфішні візуалэні рељпнструљції, птримати дпступ дп
ељсппнатів, пцифрпваних у виспљій ёљпсті, та пписів дп них. Ољрім
тпгп, прпељт передбашая реалізаціѐ аудіп- та відептурів, а таљпж
навшалэних інструментів, зпљрема ппції «Дивисэ ёљ ељсперт», ъп
вљлѐшая в себе фунљції тестуваннё, рпзппвіді прп симвпліљу,
хрпнплпгішні таблиці, інструменти худпжниљів, ппрівнённё
малёрсэљих техніљ тпъп.
У љпнтељсті реалізації прпељту «Уљраїнсэљий Всесвіт» пљремий
інтерес станпвлётэ віртуалэні музеї, ъп стпсуѐтэсё націпналэних
діасппр љраїн світу. Таљ, у 1978 р. в Телэ-Авіві був заснпваний Музей
яврейсэљпї діасппри «Бет Хатфуцпт» (відпмий ёљ «Дім діасппри» абп
Музей яврейсэљпгп нарпду). Сэпгпдні в рамљах ціяї інституції працѐя
веб-ресурс, цілёми ёљпгп я рпзщиреннё традиційних фунљцій
музейнпї устанпви, реалізаціё нпвітніх прпсвітницэљих, науљпвих,
псвітніх мпжливпстей тпъп *12+. Відппвіднп дп визнашенпї місії,
метпѐ діёлэнпсті музеѐ «Бет Хатфуцпт» я рпзппвісти тривалу й
ељстрапрдинарну істпріѐ яврейсэљпгп нарпду, презентувати внеспљ
світпвпгп яврейства в рпзвитпљ лѐдства та спплушити яврейсэљих
лѐдей із їх љпріннём та ппсилѐя їх пспбисту і љплељтивну яврейсэљу
ідентишністэ. Важливий аљцент у діёлэнпсті музеѐ рпбитэсё на
псвітні прпграми, зпљрема навшаннё дітей. Таљпж у рамљах прпељту
рпзрпблена віртуалэна база яврейсэљпї генеалпгії.
Одніяѐ з держав-піпнерів у реалізації рпзгалуженпї системи
віртуалэних музеїв я Љанада. Таљ, Віртуалэний музей Љанади я
резулэтатпм тіснпгп партнерства між љанадсэљпѐ музейнпѐ
спілэнптпѐ та націпналэним Департаментпм љанадсэљпї спадъини
[14+. Інтернет-ппртал міститэ деталэний љаталпг музеїв, ъп гптувавсё
у співпраці з Љанадсэљпѐ Аспціаціяѐ Музеїв, та міститэ ппнад 500
віртуалэних ељсппнатів, близэљп 150 інтераљтивних ресурсів, а таљпж
ппнад 300 навшалэних љурсів. В пцифрпваних фпндах, представлених

197

Андрій Яців

у Віртуалэнпму музеї Љанади, міститэсё шималп матеріалів, ъп
стпсуѐтэсё істпрії уљраїнсэљпї діасппри в Љанаді. Ољрім цэпгп, існуя
рёд тематишних љанадсэљих віртуалэних музеїв на зразпљ
«Віртуалэнпгп музеѐ Нпвпї Франції», ъп я прпељтпм Музеѐ істпрії
Љанади *15+. Цей веб-ресурс прпппнуя відвідувашам віртуалэну
ппдпрпж в істпріѐ заселеннё Півнішнпамериљансэљих земелэ, ъп у
16 – 18 ст. нпсили назву Нпва Франціё.
У 2013 р. Міністерствп діасппри Вірменії ствприлп Віртуалэний
музей вірменсэљпї діасппри [3]. Метпѐ цэпгп ресурсу я
представленнё істпрії, сэпгпденнё та майбутнэпгп Вірменії та
вірменсэљпгп нарпду в усэпму світі. Цілёми прпељту я пппулёризаціё
істпрії, љулэтурнпї спадъини Вірменії, фпрмуваннё націпналэнпї
ідентишнпсті у середпвиъах вірменсэљпї діасппри, а таљпж ствпреннё
віртуалэнпгп генеалпгішнпгп дерева вірменсэљпгп нарпду.
У 2014 р. Міжнарпдний інститут псвіти, љулэтури та зв’ёзљів з
діасппрпѐ Націпналэнпгп університету «Лэвівсэља пплітехніља»
рпзппшав рпбпту зі ствпреннё «Віртуалэнпгп музеѐ Світпвпгп
уљраїнства «Уљраїнсэљий Всесвіт»». Аљтуалэністэ реалізації цэпгп
прпељту пплёгая у непбхіднпсті на нпвпму рівні, виљпристпвуѐши
нпвітні інтернет-механізми прпсвітницэљпї рпбпти, презентувати
здпбутљи світпвпгп уљраїнства та інтегрувати їх у сушасний науљпвий,
љулэтурний та медійний прпстір Уљраїни і світу. Љпнцепціё прпељту
була вперще презентпвана на Рішних нарадах Світпвпгп Љпнгресу
Уљраїнців, ъп відбулисё у Љияві 29-31 серпнё 2014 р., де птримала
схвалэні відгуљи делегатів [8].
Відппвіднп дп мети, цілёми прпељту «Уљраїнсэљий Всесвіт» я:
1. Висвітлити:
 істпріѐ уљраїнсэљпї діасппри, уљраїнсэљих інституцій та
видатних уљраїнців за љпрдпнпм;
 науљпві, љулэтурні, мистецэљі та інщі дпсёгненнё уљраїнців у
світі;
 віртуалэні љплељції уљраїнсэљих музеїв різних љраїн світу.
2. Представити:
 діёлэністэ прпвідних струљтур світпвпгп уљраїнства (СЉУ, ЄЉУ,
СФУЖО та інщих впливпвих прганізацій) ёљ фаљтпр
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пплітишнпгп, ељпнпмішнпгп та љулэтурнпгп впливу у љраїнах
прпживаннё.
3. Популяризувати:
 уљраїнсэљу мпву, істпріѐ, љулэтуру длё
інфпрмації у медіапрпстпрі та мережі інтернет

виљпристаннё

4. Створити:
 уніљалэну сушасну інтераљтивну базу уљраїнсэљих центрів,
прганізацій, грпмад та пам’ётних місцэ за љпрдпнпм;
 інтераљтивний майданшиљ длё љулэтурнпгп пбміну та
презентації діёлэнпсті уљраїнців в усэпму світі.
Струљтура «Уљраїнсэљпгп Всесвіту» передбашая ствпреннё
наступних рпзділів:
1. «Український простір».
Цей рпзділ спрёмпваний на рпзщиреннё прпељту МІОЉу,
заппшатљпванпгп у 2011 р. під назвпѐ «Уљраїнсэљий всесвіт», за
резулэтатами ёљпгп булп ствпренп елељтрпнну љарту уљраїнсэљих
грпмад та прганізацій у світі. «Уљраїнсэљий прпстір» передбашая
ствпреннё нпвітнэпї бази уљраїнсэљих центрів, прганізацій, грпмад та
пам’ётних місцэ за љпрдпнпм із пнпвленпѐ інфпрмаціяѐ прп їхнѐ
істпріѐ, діёлэністэ, струљтуру та љпнтаљти. Дп переліљу пб’яљтів, ъп
будутэ внесені дп бази, належатэ: музеї, архіви, бібліптељи, псвітні та
науљпві заљлади, заспби маспвпї інфпрмації, бізнеспві, грпмадсэљі,
мплпдіжні, љулэтурнп-мистецэљі, сппртивні прганізації, а таљпж
пам’ётниљи та пам’ётні місцё. Длё ефељтивнпгп наппвненнё бази
«Уљраїнсэљпгп прпстпру» запланпванп рпзрпбљу спеціалэнпї анљетищаблпну та прпведеннё медіаљампанії у ЗМІ та спціалэних мережах з
метпѐ запхпшеннё уљраїнсэљих прганізацій надсилати свпї дані.
Перевагами «Уљраїнсэљпгп прпстпру» ёљ уніљалэнпї бази уљраїнсэљих
псередљів за љпрдпнпм стане зрушна система навігації, ппщуљу,
філэтруваннё та систематизації, а таљпж аљтуалэна інфпрмаціё та
пнпвлена фпрма љпнтаљту. Одним із перспељтивних напрёмљів
прпељту я ствпреннё нпвітніх 3D фптп-турів визнашними
уљраїнсэљими псередљами за љпрдпнпм.
2. «Світовий Конґрес Українців»
Рпзділ ппљлиљаний презентувати істпріѐ та діёлэністэ
Світпвпгп Љпнґресу Уљраїнців (СЉУ) – міжнарпднпї љппрдинаційнпї
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надбудпви уљраїнсэљих грпмад у діасппрі, ъп пб’яднуя уљраїнсэљі
прганізації з 33 љраїн, а таљпж підтримуя зв’ёзљи з уљраїнцёми ъе 14
љраїн, таљим шинпм представлёѐши інтереси ппнад 20 мілэйпнів
уљраїнців у світі. У рпзділі передбашаятэсё висвітленнё істпрії СЉУ від
шасу заснуваннё у 1967 р. Світпвпгп Љпнґресу Вілэних Уљраїнців у
љпнтељсті діёлэнпсті Світпвпгп Љпнґресу Уљраїнців ёљ пднпгп зі
љлѐшпвих шинниљів бпрптэби уљраїнців за віднпвленнё націпналэнпї
державнпсті та утвердженнё Незалежнпї Уљраїнсэљпї держави у
міжнарпдній спілэнпті. Зпљрема буде висвітленп істпріѐ Љпнгресів
СЉУ, презентпванп резулэтати діёлэнпсті Світпвпгп Љпнґресу на
міжнарпдній арені, представленп рпбпту љпмісій СЉУ, а таљпж
прпвідних
діёшів
Світпвпгп
Љпнґресу
Уљраїнців.
Рпзділ
наппвнѐватиметэсё
уніљалэними
архівними
дпљументами,
сппгадами та візуалэними матеріалами.
3. «Українська діаспора»
Рпзділ ппљлиљаний рпзппвісти відвідувашам прп істпріѐ
уљраїнсэљпї еміграції, висвітлити різні етапи та напрёмљи
переселеннё уљраїнців, хрпнплпгіѐ фпрмуваннё і діёлэнпсті центрів
уљраїнсэљпї діасппри, уљраїнсэљих інституцій, грпмадсэљих
прганізацій, псвітніх, љулэтурнп-мистецэљих, релігійних псередљів за
љпрдпнпм, ппзнайпмити з їх істпришними дпсёгненнёми та сушаснпѐ
рпбптпѐ. У співпраці з дпслідниљами з різних љраїн світу рпзділ
регулёрнп наппвнѐватиметэсё ціљавими статтёми та істпришними
дпвідљами прп ті ши інщі аспељти істпрії уљраїнців у світі. Таљпж
передбашена інтеграціё у цей рпзділ інтераљтивних љарт, ъп
умпжливлётэ деталізпване вившеннё прпцесів переселеннё
уљраїнців, а таљпж архівними дпљументами, фптпграфіёми, відеп- та
аудіпматеріалами. Це дпппмпже відвідувашам маљсималэнп
зануритисэ у вившеннё важливих віх істпрії світпвпгп уљраїнства,
пізнати уніљалэні пспбливпсті різних еппх життё і діёлэнпсті уљраїнців
за межами Батэљівъини, псмислити внеспљ уљраїнсэљих інституцій та
пљремих ппстатей в істпріѐ Уљраїни та сушасну уљраїнсэљу
державністэ. Ољрема шастина рпзділу буде ппбудпвана на пспбистих
істпріёх уљраїнців та їх рпдин за љпрдпнпм. Длё цэпгп в рамљах
прпељту у медіа та спціалэних мережах запланпванп прпведеннё
љампанії збпру матеріалів, під шас ёљпї будэ-хтп пхпший змпже
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надіслати пспбисту рпзппвідэ прп істпріѐ свпяї рпдини та близэљих
за межами Уљраїни, прпілѐструвавщи її фптпграфіёми, дпљументами
абп відеп з рпдинних архівів.
4. «Музей»
Рпзділ передбашая ствпреннё ппстійних та тимшаспвих
віртуалэних ељсппзицій. Ељсппзиції таљпж ппділётимутэсё на:
1. Тематишні, тпбтп таљі, ъп стпсуѐтэсё љраїни прпживаннё,
періпду абп аспељту істпрії уљраїнсэљпї діасппри, уљраїнсэљих
інституцій та грпмад за љпрдпнпм, видатних ппстатей тпъп. Оснпва
таљих ељсппзицій – пцифрпвані архівні матеріали, зпљрема љарти,
виданнё, дпљументи, листуваннё, мемуаристиља, фптпграфії, відепта аудіпматеріали тпъп. Віртуалэні ељсппнати міститимутэ пписи, а
таљпж ппсиланнё на автпрствп та правп власнпсті. Таљпж віртуалэні
ељсппнати тематишних виставпљ будутэ інтегрпвані в рпзділ
«Уљраїнсэља діасппра», ъп дпзвплитэ відвідувашам, перейщпвщи за
ппсиланнём, птримати білэщ деталэну істпришну дпвідљу прп
љпнљретну тематиљу.
2. Мистецэљі. Оснпву цих ељсппзицій сљладатимутэ пцифрпвані
љплељції твпрів мистецтва, худпжніх фптп абп фптпзбірпљ ељсппнатів,
пам’ётпљ, архітељтури, театралэних і музишних ппдій тпъп, надані
автпрами абп правпвласниљами. Ољрім цэпгп, у співпраці з
партнерами рпзглёдаятэсё мпжливістэ ствпреннё на стпрінці
«Уљраїнсэљпгп Всесвіту» 3D-фптп-ељсљурсій уљраїнсэљими музеёми та
галереёми за љпрдпнпм.
5. «Школа»
Цей рпзділ рпзрпблётиметэсё ёљ праљтишний љрпљ дп
пзнайпмленнё з уљраїнсэљпѐ мпвпѐ та љулэтурпѐ. Рпзділ «Шљпла»
передбашений длё тих, хтп ціљавитиметэсё Уљраїнпѐ, прагнутиме
птримати абп ппглибити власні знаннё та навишљи. Длё навшаннё
уљраїнсэљпї мпви у «Шљплі Уљраїнсэљпгп Всесвіту» передбашена
інтеграціё з нпвітнэпѐ псвітнэпѐ платфпрмпѐ МІОЉу, ъп
вљлѐшатиме інтераљтивні љурси вившеннё уљраїнсэљпї мпви, базпвані
на навшалэнпму љпмплељсі «ЉРОЉ». На дпппмпгу цэпму стане
багатпрішний дпсвід МІОЉу в рпзрпбці ёљіснпгп навшалэнпметпдишнпгп забезпешеннё з вившеннё уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї
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у рамљах прпељту «Љрпљ дп Уљраїни» *6+, а таљпж прпведеннё літніх
щљіл уљраїнсэљпї мпви та љулэтури в Уљраїні та за љпрдпнпм *7+. Длё
бажаѐших ппглибити знаннё прп уљраїнсэљу љулэтуру передбашенп
фунљціпнуваннё інтернет-лељтпріѐ. Схпжий підхід вже був
реалізпваний МІОЉпм у рамљах прпељту «Пізнаямп Шевшенља разпм»
і пплёгав у циљлі інтераљтивних зустрішей шерез мережу Інтернет
уљраїнсэљих дітей зарубіжжё з автпритетними виљладашами та
дпслідниљами Шевшенља з Уљраїни *11+.
6. «Бібліотека»
Рпзділ відљрия мпжливістэ дпступу дп велиљпгп переліљу
виданэ уљраїнсэљпї діасппри, наёвних у бібліптешних фпндах
Міжнарпднпгп інституту псвіти, љулэтури та зв’ёзљів з діасппрпѐ, а
таљпж у цифрпвих фпндах нащих партнерів. Це, передусім, љплељціё
виданэ уљраїнсэљих псвітніх та науљпвих центрів за љпрдпнпм,
зпљрема Уљраїнсэљпгп Љатплицэљпгп Університету ім. св. Љлимента
Папи у Римі, Уљраїнсэљпгп Вілэнпгп Університету у Мѐнхені та ін.
Передбашаятэсё ствпреннё елељтрпннпгп љаталпгу із мпжливістѐ
пзнайпмленнё з цифрпвими љппіёми виданэ з бібліптељи МІОЉу та
партнерсэљих ресурсів абп зампвленнё паперпвпї љппії у шиталэний
зал МІОЉу.
7. «Алея Слави»
Ствпреннё цэпгп рпзділу я спрпбпѐ відљрити длё уљраїнсэљпгп
суспілэства імена видатних діёшів Світпвпгп Уљраїнства, малпвідпмих
абп невідпмих на їхній істпришній Батэљівъині. Метпѐ рпзділу я
презентаціё життявпгп щлёху та резулэтатів діёлэнпсті уљраїнців, ъп
здійснили вагпмий вљлад у різних ділёнљах науљпвпї, пплітишнпї,
грпмадсэљпї, љулэтурнп-мистецэљпї абп сппртивнпї рпбпти тпъп у
љраїнах свпгп прпживаннё. Наппвненнё рпзділу пплёгатиме у
ствпренні статей, у ёљих, пљрім біпграфішнпї дпвідљи, буде
представленп уніљалэні матеріали, ъп належатэ автпрству герпїв
«Алеї Слави» абп висвітлѐѐтэ їхнѐ прпфесійну діёлэністэ, зпљрема
пцифрпвані љниги, твпри мистецтва, архівні фптп та відепфілэми,
аудіпзаписи та ін.
Прпељт Віртуалэнпгп музеѐ Світпвпгп уљраїнства «Уљраїнсэљий
Всесвіт» передбашая ствпреннё в рамљах ресурсу дпдатљпвих ціљавих
та љприсних рубриљ. Серед них: љалендар ппдій Світпвпгп уљраїнства,
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автпрсэља љплпнља, љпнференціё пнлайн, інтернет-транслёціё ппдій
та љінптеља.
Реалізаціё прпељту Віртуалэнпгп музеѐ Світпвпгп Уљраїнства
«Уљраїнсэљий Всесвіт» відбуватиметэсё на ресурсній базі
Міжнарпднпгп інституту псвіти, љулэтури та зв’ёзљів з діасппрпѐ НУ
«Лэвівсэља пплітехніља» із залушеннём міжнарпднпї љпманди
фахівців з љпнтељстуалэнпгп наппвненнё та технішнпї рпзрпбљи сайту,
а таљпж партнерсэљих прганізацій. У рамљах прпељту передбашенп
щирпљу партнерсэљу діёлэністэ з міжнарпдними, уљраїнсэљими та
заљпрдпнними
прганізаціёми,
інститутами
та
грпмадами.
Пптенційними партнерами прпељту я музейні інституції в Уљраїні та
за љпрдпнпм, у фпндах ёљих містётэсё матеріали, ъп стпсуѐтэсё
істпришнпї, љулэтурнпї та мистецэљпї спадъини уљраїнсэљпї діасппри,
архівні устанпви в Уљраїні та за љпрдпнпм, індивідуалэні власниљи
перспналэних архівів, уљраїнсэљі грпмадсэљі прганізації та грпмади за
љпрдпнпм, мистецэљі галереї, бібліптељи, науљпві інститути та
уљраїнпзнавші центри, псвітні заљлади, індивідуалэні дпслідниљи
уљраїнсэљпї діасппри, автпри та правпвласниљи цифрпвих љплељцій
мистецэљих твпрів.
Таљим шинпм, слід зазнашити, ъп ствпреннё віртуалэних музеїв
я пдним із аљтуалэних та пріпритетних напрёмљів в реалізації
прпсвітницэљпї, презентаційнпї та псвітнэпї діёлэнпсті в сушаснпму
інтернет-прпстпрі. Аналіз згаданих ресурсів дпзвплёя зрпбити
виснпвпљ, ъп таљі прпељти дпзвплёѐтэ ефељтивнп ппщирѐвати
знаннё та ствпрѐѐтэ нпві мпжливпсті дпступу дп істприљпљулэтурнпї спадъини різних љраїн світу. Підтримља таљих прпељтів на
державнпму рівні сприёя ппщиреннѐ знанэ прп державу, її
љулэтурну та істпришну спадъину. У љпнтељсті сушасних уљраїнсэљих
реалій аљтуалэним залищаятэсё питаннё віднпвленнё та презентації
в інтернет-прпстпрі шисленних пластів уљраїнсэљпї істпришнпї пам’ёті
з урахуваннём визнашнпї істпрії світпвпгп уљраїнства та йпгп вљладу в
істпріѐ націпналэнпї державнпсті. Виљпнати це завданнё
ппљлиљаний прпељт Міжнарпднпгп інституту псвіти, љулэтури та
зв’ёзљів з діасппрпѐ Віртуалэний музей Світпвпгп уљраїнства
«Уљраїнсэљий Всесвіт».
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Andrij Yatsiv. Concept of the Virtual Museum «Ukrainian Universe» as a
Training Resource for Ukrainian Studies
The article deals with the analysis of available online virtual museums
and presents the concept of the «Virtual museum of Ukrainians
Worldwide «Ukrainskyj Vsesvit» (Ukrainian universe). Determining
the relevance of launching of the appropriate online resource, the
author offers a vision of its contextual navigation structure adapted
for educational purposes of the National University «Lviv
Polytechnic» International Institute of Education, Culture and
Relations with Diaspora.
Key words: virtual museum «Ukrainskyj Vsesvit», online resource,
interactive database, Ukrainian diaspora, Ukrainians worldwide,
museum institutions.
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УХВАЛА
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ»
(ЛЬВІВ, 6 – 7 ЛИСТОПАДА 2014 Р.)
6 – 7 листппада 2014 р. в Націпналэнпму університеті
«Лэвівсэља пплітехніља» відбуласё ІІІ Міжнарпдна науљпвп-праљтишна
љпнференціё «Уљраїнсэља мпва у світі» на виљпнаннё наљазу
Міністерства псвіти і науљи, мплпді та сппрту Уљраїни № 654 від
01.06. 2012 р. «Прп затвердженнё плану захпдів Міністерства ъпдп
підтримљи та рпзвитљу уљраїнсэљпгп щљілэництва за љпрдпнпм на
2012-2015 рпљи» і Регіпналэнпї Прпграми співпраці із заљпрдпнними
уљраїнцёми, трудпвими мігрантами та реемігрантами на 2013 –
2015 рпљи.
Ініціатпрпм та пснпвним прганізатпрпм Љпнференції виступив
Міжнарпдний інститут псвіти, љулэтури та зв’ёзљів з діасппрпѐ
Націпналэнпгп університету «Лэвівсэља пплітехніља» (МІОЉ).
Співпрганізатпри Љпнференції: Міністерствп псвіти і науљи Уљраїни,
Лэвівсэља пбласна державна адміністраціё, Лэвівсэља пбласна рада,
Націпналэний університет «Лэвівсэља пплітехніља», Сумсэљий
державний університет, Світпва Љппрдинаційна Вихпвнп-Освітнё
Рада при Світпвпму Љпнґресі Уљраїнців.
У Љпнференції взёли ушастэ 103 пспби, з ёљих 8 дпљтпрів науљ,
25 љандидатів науљ, 2 науљпвці НАН Уљраїни.
Рпбпта Љпнференції відбуваласё у фпрматі презентацій,
љруглих стплів і дисљусій. У рамљах рпбпти Љпнференції таљпж булп
презентпванп навшалэнп-метпдишне забезпешеннё длё вившеннё
уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї, рпзрпблене МІОЉпм.
Резулэтатпм пбгпвпреннё стали таљі висновки:
1. рівенэ навшалэнп-метпдишнпгп забезпешеннё з УМІ я
недпстатнім з пглёду на нпвітні технплпгії виљладаннё
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уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї (дистанційні љурси, пнлайнпрпељти тпъп);
2. прпслідљпвуятэсё браљ љваліфіљпваних фахівців із виљладаннё
уљраїнсэљпї мпви ёљ інпземнпї у зв’ёзљу з відсутністѐ
спеціалэнпсті «Уљраїнсэља мпва ёљ інпземна»;
3. відсутній державний виљпнавший прган влади, ёљий
љппрдинуя пплітиљу держави у сфері пппулёризації
уљраїнсэљпї мпви у світі (наёвністэ загалэнпдержавнпї
інституціпналэнпї прпблеми з УМІ).
Зважаѐши на це, ушасниљи Љпнференції ухвалили:
1. Звернутися до Кабінету міністрів України з проханням:
 реалізувати у ппвнпму пбсёзі Державну прпграму співпраці із
заљпрдпнними уљраїнцёми на періпд дп 2015 рпљу,
затверджену ппстанпвпѐ Љабінету Міністрів Уљраїни від 18
липнё 2012 р. № 682;
 рпзрпбити Љпнцепціѐ співпраці із заљпрдпнними уљраїнцёми
на періпд дп 2020 рпљу, передбашивщи в ній захпди ъпдп
рпзвитљу уљраїнсэљпї псвіти за љпрдпнпм;
 рпзрпбити та реалізувати з належним фінансуваннём нпву
Державну прпграму співпраці із заљпрдпнними уљраїнцёми на
періпд дп 2020 рпљу.
2. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з
проханням:
 ствприти при МОН департамент з питанэ псвіти заљпрдпнних
уљраїнців;
 ствприти ппстійнп діѐшу ељспертну раду з дпрадшими
фунљціёми та фунљціёми грпмадсэљпгп мпнітпрингу рпбпти
департаменту, дп сљладу ёљпї увійщли б представниљи з
Уљраїни та Світпвпї љппрдинаційнпї вихпвнп-псвітнэпї ради
Світпвпгп Љпнгресу Уљраїнців;
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 здійснѐвати ъпрішний мпнітпринг навшалэних заљладів з
вившеннём уљраїнсэљпї мпви за љпрдпнпм і представлёти цѐ
інфпрмаціѐ на пфіційнпму сайті МОН;
 сприёти налагпдженнѐ співпраці навшалэних заљладів різних
рівнів аљредитації і ппзащљілэних заљладів в Уљраїні з
уљраїнпзнавшими центрами за љпрдпнпм;
 сприёти реалізації псвітніх прпељтів, зпљрема ствпреннё
навшалэнп-метпдишних матеріалів, у тпму шислі підрушниљів і
ппсібниљів, пнлайн-љурсів тпъп, а таљпж ствпреннѐ спілэних
рпбпших груп фахівців різних спеціалэнпстей з Уљраїни та з-за
љпрдпну, забезпешуѐши належне фінансуваннё;
 відппвідним наљазпм пбмежити љілэљістэ інпземних студентів,
ёљі вившаѐтэ УМІ, дп 10 псіб в пдній групі (ёљ на підгптпвших
відділеннёх, таљ і на пснпвних фаљулэтетах / інститутах);
 виріщити на державнпму рівні питаннё прп взаямне визнаннё
љатегпрій і педагпгішнпгп стажу вшителів у вітшизнёнпму та
заљпрдпннпму щљілэництві.
3. Звернутися до Міністерства закордонних справ України з
проханням:
 Дпрушити љулэтурнп-інфпрмаційним центрам при ппсплэствах
Уљраїни сприёти пппулёризації уљраїнсэљпї мпви за љпрдпнпм
щлёхпм прганізації љурсів з УМІ та ппщиреннё інфпрмації прп
рпзрпбљи навшалэнп-метпдишнпгп забезпешеннё з УМІ.
4. Звернутися до Ради національної безпеки і оборони
України з проханням:
 внести ппправљи дп Стратегії націпналэнпї безпељи Уљраїни
«Уљраїна у світі, ъп змінѐятэсё», схваленпї Уљазпм Президента
Уљраїни від 12 лѐтпгп 2007 рпљу № 105, зпљрема, у пунљті 2.2.
серед нагалэних завданэ пплітиљи націпналэнпї безпељи,
пљрім збереженнё і рпзвитљу духпвних і љулэтурних ціннпстей
уљраїнсэљпгп суспілэства, передбашити «збереженнё і рпзвитпљ
уљраїнсэљпї мпви в Уљраїні та ппза її межами».
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5. Доручити Міжнародному інституту освіти, культури та
зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська
політехніка» надіслати тељст Ухвали усім заціљавленим державним і
грпмадсэљим устанпвам.
За дпрушеннём ушасниљів Љпнференції,
Гплпва прганізаційнпгп љпмітету
дирељтпр МІОЉ

І. М. Љлѐшљпвсэља
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