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У статті окреслено різницю між поняттями загальної і спеціальної методики викладання. Розглянуто основні 

типи та особливості уроків української мови як іноземної (УМІ). Висвітлено специфіку проведення, дидактичні та 

методичні вимоги, що ставляться до кожного уроку. У статті йдеться про важливість підбору вправ 

комунікативного характеру для досягнення конкретної практичної мети уроку. Висловлено думку щодо 

інтерактивних занять як найефективніших форм навчання. Тому що на уроці української мови як іноземної всі рівні 

мови – фонетичний, лексичний, граматичний взаємопов’язані й взаємозумовлені. А завдання викладача організувати 

навчальний процес таким чином, щоб він мав максимальний ефект. Викладач навчає, мотивує, спонукає та 

спрямовує пізнавальну діяльність студентів. Застосування різних типів вправ, перерахованих у статті, допоможе 

викладачеві уникнути одноманітності на занятті. Розкрито зв’язок методики викладання УМІ з іншими науками. 
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Методика викладання УМІ є однією із вели-

кої кількості нових та малодосліджених наук, 

хоча припускають, що українську мову почали 

вивчати як іноземну з 20-х років ХХ століття. 

Л. Паламар стверджує, що „викладання 

української мови іноземним студентам в 

Україні ведеться з 1922 року” [6, с. 41]. 

Відомо, що в методиці навчання іноземних 

мов виділяють загальну і спеціальну методики. 

Загальна методика займається вивченням зако-

номірностей та особливостей процесу навчан-

ня будь-якої іноземної мови. Спеціальна мето-

дика досліджує навчання конкретної іноземної 

мови у певному типі навчальних закладів з 

урахуванням мовних і мовленнєвих особли-

востей рідної мови. Сучасні українські вчені 

підтверджують, що „цілу групу педагогічних 

наук становлять окремі (спеціальні) методики 

навчання фахових дисциплін – мов” [1, с. 8]. 

‟Найчастіше методику викладання українсь-

кої мови пояснюють як педагогічну науку, що 

досліджує закономірності викладання україн-

ської мови у школі, а не у вищих навчальних 

закладах” [8, с. 139]. 

Достатньо повним і таким, що відповідає су-

часному рівню розуміння цієї науки, вважаємо 

визначення: „ Методика викладання українсь-

кої мови – наука, яка досліджує процес нав-

чання української мови, розкриває закономір-

ності засвоєння різних сторін мови, визначає і 

вмотивовує засоби передачі знань ˮ [4, с.160].  

В університетах, які навчають студентів із 

різних країн світу, урок української мови як 

іноземної є основною організаційною одини-

цею навчального процесу, його частиною і 

водночас самостійною, цілісною ланкою. 

Дидактичні й методичні вимоги, що став-

ляться до кожного уроку, мають свою специ-

фіку. У методиці розрізняють два основні типи 

уроків. Заняття першого типу спрямовані на 

формування навичок користування мовним 

матеріалом (фонетичним, лексичним, грама-

тичним). Тобто це уроки ознайомлення з нови-

ми граматичними структурами (ГС), лексични-

ми одиницями (ЛО). Це уроки формування ре-

цептивних граматичних навичок та трену-

вання з метою їх використання в аудіюванні, 

говорінні, читанні та письмі. Уроки другого 

типу спрямовані на розвиток мовленнєвих 

умінь, де переважає практика в мовленнєвій 

діяльності чотирьох видів (слухання, говорін-

ня, читання, письма). Основними критеріями 

такої класифікації є цілі уроків та ступінь 

сформованості навичок і вмінь. 

Але на уроці один чи два види мовленнєвої 

діяльності будуть переважати над іншими. Для 

реалізації мовленнєвої спрямованості кожен 

урок повинен мати конкретні практичні цілі та 

комунікативний характер вправ.  

Єдиної загальноприйнятої класифікації 

поділу уроків на групи не існує. Кожен із 

методистів пропонує свій варіант, розрізняють 

урок формування (засвоєння нових знань); 
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урок вдосконалення навичок та вмінь; урок 

закріплення знань та умінь; урок узагальнення 

та систематизації; урок контролю та 

корегування; комбінований тощо. 

Найефективнішою формою проведення уро-

ків є практичні та інтерактивні заняття. Більшу 

частину уроку слід присвятити тренуванню та 

практиці в мовленнєвій діяльності, тому при 

вивченні нового матеріалу важливо правильно 

визначити його обсяг та послідовність презен-

тації. Характер практики буде залежати від 

поставленої викладачем мети уроку та 

ретельно підібраного комплексу вправ. 

Поступово, від аудіо-лінгвального підходу, 

який передбачає хорове промовляння структур 

і навчання мови на усній основі, викладач 

переходить до ситуативного, який зводиться 

до виконання студентом комунікативних 

мовленнєво-розумових завдань чи вправ, 

пов’язаних з конкретною природною або 

створеною ситуацією спілкування. 

Завдання викладача організувати навчальні 

дії таким чином, щоб вони дали максимальний 

ефект, а також здійснювати контроль засво-

єних знань, умінь та навичок. Викладач нав-

чає, мотивує, спонукає та спрямовує пізнава-

льну діяльність студентів. Тому наявність ви-

сококваліфікованих спеціалістів, які вільно во-

лодіють мовою, якої навчають, постійне пере-

бування в українському соціумі та різнона-

ціональні групи студентів є важливими факто-

рами, що сприяють інтенсивному засвоєнню 

мови іноземними студентами. 

На уроці української мови як іноземної всі 

рівні мови – фонетичний, лексичний, грама-

тичний взаємопов’язані й взаємозумовлені.  

Для засвоєння структур активного чи 

пасивного граматичного мінімуму, необхідно 

дібрати комплекс необхідних завдань. Кожна 

вправа має три- або чотирифазову структуру: 

перша фаза – завдання; друга фаза – зразок 

виконання; третя фаза – виконання завдання; 

четверта фаза – контроль, взаємоконтроль або 

самоконтроль. 

Розрізняють такі типи вправ: рецептивні, 

репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, 

продуктивні; комунікативні, умовно-комуніка-

тивні, не комунікативні; усні, писемні; одно-

мовні, двомовні; тренувальні, контрольні; 

класні, домашні. Слід уникати одноманітності 

у виконанні завдань. 

Особливу увагу на уроках української мови 

як іноземної слід приділяти мовленнєвій 

зарядці (на початкових етапах вивчення). 

Комунікативна атмосфера повинна бути на 

кожному уроці Чітко сформульоване домашнє 

завдання бажано записати на дошці, важливо 

дати короткі інструкції щодо способів його 

виконання та оформлення. Але не всі 

компоненти етапів уроку є постійними. 

Методика вивчення української мови як 

іноземної схиляється у бік прямого методу, 

спрямованого на навчання користування 

мовою, а не аналізу її будови (граматико-

перекладний метод, в основі якого лежали 

вивчення граматики, навчання читання та 

перекладу). Цю революційну ідею вперше 

висловив відомий чеський вчитель і методист 

XVII ст. Ян Амос Коменський.  

Однією із перших, опублікованих в Україні, 

була „ Методика викладання іноземних мов у 

вищій школі ˮ за редакцією Ю. Жлуктенка [5]. 

А в 1973 році вийшов друком перший 

двомовний „ Підручник української мови ˮ 

(Ukrainian. Text-book for beginners), авторами 

якого були Ю.О. Жлуктенко, Н.І. Тоцька, Т.К. 

Молодід [2]. 

Педагоги зазначають, що фахова методика є 

спеціальною дидактикою, через яку 

розкриваються і реалізуються специфічні 

особливості, завдання, зміст і форми 

презентації конкретних предметів [1,с.8]. 

Яскраво виражені взаємозв'язки методики з 

іншими науками: дидактикою, педагогікою, 

лінгвістикою, психологією тощо. 

Методику важко уявити без педагогіки й 

дидактичних принципів наочності, 

посильності, міцності свідомості (навчання від 

усвідомлення правил виконання дії до її 

автоматизованого виконання), науковості, 

активності, індивідуалізації. 

Дані лінгвістики використовуються при виз-

наченні цілей навчання (для чого навчати?), 

змісту навчання (чого навчати?), технології 

навчання (як навчати?), і допоміжних засобів ( 

з допомогою чого навчати?). 

Знання закономірностей функціонування 

мислення, пам’яті, уваги, мотивації (внутріш-

ньої і зовнішньої, негативної і позитивної) 

допомагають викладачеві створити всі умови 

для активної і продуктивної роботи студентів-

іноземців на занятті. 
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У сучасній методиці існує чотири цілі: прак-

тична, виховна, освітня й розвиваюча. Досяг-

нувши поставленої мети у процесі навчання в 

студентів-іноземців формується мовна (лек-

сичні, фонетичні, граматичні та орфографічні 

знання), мовленнєва (уміння в аудіюванні, го-

ворінні, читанні, письмі), соціокультурна 

(знання історії, особливостей побуту, традицій 

та звичаїв країни) та лінгвокраїнознавча кому-

нікативна компетенція (володіння студентами 

міміки, жестів, що супроводжують висловлю-

вання, фразеологізмів, афоризмів, формул 

мовленнєвого етикету). 

Оскільки в реальному житті спілкування 

відбувається у конкретній мовленнєвій ситу-

ації, та в межах певної сфери спілкування (со-

ціально-побутовій, громадсько-політичній, со-

ціально-культурній, професійно-трудовій) 

формування комунікативної компетенції мож-

ливе за умови моделювання у навчальному 

процесі типових комунікативних ситуацій. 

Завдання вчителя полягає у залученні учнів 

до активної внутрішньої розумової та зовніш-

ньої мовленнєвої діяльності та підтриманні її 

протягом уроку. Це можна забезпечити 

використанням змістовного та інформативного 

навчального матеріалу, що відповідає інтелек-

туальному розвитку учнів; постановкою зав-

дань, що спонукають учнів до висловлювання 

власних думок. 

Мовлення викладача, яка не повинно 

займати більше 10% часу уроку, виконує 

важливі функції, оскільки воно є засобом 

навчання, тобто зразком для студентів. 

В умовах особистісно-орієнтованого нав-

чання, коли у центрі знаходиться студент-

суб’єкт, викладач організовує, спрямовує і ко-

ректує навчальний процес. Перевага належить 

колективним формам роботи. Це робота в 

парах із змінною або без змін партнерів, робо-

та в малих групах від трьох до п’яти учасників, 

хорове реплікування в режимі група – група, 

група – один студент, один студент – група. 

Колективні форми роботи є перспективними 

для спілкування. Вони збільшують активний 

час діяльності студентів на занятті. 

На уроці української мови як іноземної 

мотивація забезпечується: цікавим навчальним 

матеріалом, який відповідає смакам та уподо-

банням студентів; колективними формами ро-

боти, навчальними іграми, проблемними зав-

даннями до вправ; вербальними та невербаль-

ними оцінками з боку викладача прогресу й 

досягнень студенів; сприятливим психологіч-

ним кліматом на уроці. Взаємна довіра, парт-

нерство у спілкуванні викликає в студентів 

задоволення від навчального процесу, бажання 

брати в ньому участь. Мотивації сприяють 

також моменти релаксації. 

Критичний аналіз літературних джерел (в 

тому числі ретроспективне вивчення вітчизня-

ного й зарубіжного досвіду) та узагальнення 

позитивного досвіду роботи вчителів, які 

досягли видатних результатів у навчально-

виховному процесі дають змогу зробити 

конкретні висновки. Отже, рухаючись прямим 

методом під час роботи з іноземними студен-

тами доцільно використовувати імітацію за-

мість правил для навчання мови; хорове пов-

торення за вчителем; починати з обмеженого 

вокабуляру; підбирати вправи з урахуванням 

рівня підготовки групи; виконувати численні 

тренувальні вправ; систематично повторювати 

вивчене й навчати мови через пошук асоціацій 

і використання зорової і слухової наочності. 
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В статье очерчена разница между понятиями общей и специальной методики преподавания. Рассмотрены 

основные типы и особенности уроков украинского языка как иностранного (УЯИ). Отражена специфика 

проведения, дидактические и методические требования, которые ставятся к каждому уроку. В статье идет речь 

о важности подбора упражнений коммуникативного характера для достижения конкретной практической цели 

урока. Высказано мнение относительно интерактивных занятий как самых эффективных форм обучения. Потому 

что на уроке украинского языка как иностранного все уровни языки – фонетический, лексический, грамматический 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. А задание преподавателя организовать учебные процесс таким образом, 

чтобы он имел максимальный эффект. Преподаватель учит, мотивирует, вдохновляет и направляет 

познавательную деятельность студентов. Применение разных типов упражнений, перечисленных в статье, 

поможет преподавателю избежать однообразности на занятии. Раскрыта связь методики преподавания УЯИ с 

другими науками. 

Ключевые слова: украинский язык как иностранный, типы уроков, методика преподавания, мотивация, языковая 

компетенция.  

 

Stashkevych Inna Andriivna, lecturer 

The article outlines the difference between the concepts of general and special teaching methods. It considers the main types 

and features of Ukrainian as a foreign language (UFL). The article highlights the specifics of conducting, didactic and 

methodical requirements that are relevant to each lesson. It deals with the importance of selecting communicative exercises to 

achieve the practical purpose of the lesson. The article expresses the idea of interactive lessons as the most effective forms of 

education. Because at the lesson of Ukrainian as a foreign language, all levels of the language – phonetic, lexical, 

grammatical are interrelated and interdependent. In addition, the lecturer’s task is to organize the training process in such a 

way that it has the maximum effect. A lecturer teaches, motivates, encourages, inspires and directs students' cognitive 

activities. Applying the different types of exercises listed in the article will help the lecturer avoid the monotony at the lesson. 

The article also reveals the connection of the teaching methods of UFL with other sciences. 

Keywords: Ukrainian as a foreign language, types of lessons, methods of teaching, motivation, language competence. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


