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ABSTRACT. The article deals with the analysis of the methodology of teaching Ukrai
nian as a foreign language in the 90s of the XXth century.

учасною тенденщею в розвитку наук е поширення штегращйних про-
цешв, що спричиняе виокремлення нових галузей. Поеднавши аспекти
дидактики та лшгвютики, що необхвдш в навчанш украшсько! мови шо- 

земщв, методика викладання украшсько! мови як шоземно! (методика викла- 
дання УМ1) послщовно формуе свою систему понять, що стае основою для 
утвердження ïï як окремо! педагоично! науки, тобто мгж розвитком методики 
та ïï термшосистеми встановлюеться взаемозалежтсть.

Методика викладання украшсъког моей як тоземног — це самоетшна педа- 
югзчна наука, що досл1джус теоретичш й ттрактичи1 3aKOHOMipHOcri проце- 
су викладання украшсько! мови як шоземно! в pirnnx умовах. Cni BBi дно спим 
i3 методикою викладання УМ1 в украшськш наущ е термш лтгводидактика. 
Трактування u,ieï спегиально! одинищ також е pi3HoacneKTHHM, проте на осно- 
Bi но])1вняиня pi3HHx тлумачень1 пропонуемо терм i н лтгводидактика вживати

1 О. Туркевич , Методика моей чи лтгводидактика?, [в:] „Украшська термшолопя i сучас- 
шсть”, К тв 2009, вил. 8.
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на позначення i нтегративно! науки, що досшджуе теорио навчання мови (рщ- 
hoï та iH03eMH0Ï).

Розвиток методики викладання УМ1 акптазувався т ел я  1991 р., коли Укра- 
!на здобула незалежнють, що й стало причиною становления третьего етапу 
в розвитку украшсько! методично! терм] но систем и (два nepnii пер1оди — це: 
а) 40-70-Ti рр. й б) 80-tî рр. -  1991 р. XX ст.).

На первой конференцп Укратсъка мова як иноземна: Проблемы методики 
викладання, що вщбулася в Я лп  1993 р., О. Сербенська зазначила, що сучас- 
на л i нгводидактика, зокрема така ïï галузь, як навчання шоземщв украшсько! 
мови, ильки за умови активного i творчого освоения нових напрям1в лшгвю- 
тики — Teopiï мовно! д1яльност!, психолшгв!стики, етнолшгвютики, лшгвю- 
тично! прагматики, ко му н i кативно! лшгв1стики, шзнання м1жмовних антро- 
поцентричних тенденцш, якнайпешше пов’язуючи ni нгводидактичш та лшг- 
Ri стичн1 проблеми, зможе уешшно творити свою теорио, давати практичш 
поради, вписуватися в контекст сучасно! дидактики2. Розвиток теори в yeix 
зазначених аспектах спостерпаемо саме т ел я  визнання Укра!ни незалежною 
державою. Методика викладання УМ1 доповнюеться авторськими програма- 
ми та науковими розвщками, що присвячеш актуальним проблемам викладан
ня украшсько! мови шоземним студентам. Книги, що вийшли друком в Укра!- 
ш т е л я  1991 р., призначеш для р1зних pißHiß i п р о ф т в  навчання, зор1ентова- 
m на студентов — представниюв р1зних niнгвокультур. У 1995 р. надруковано 
Практичный курс украгнсъког моей. Поглиблений eman вивчення Л. Паламар. 
П отбник „ставить за мету не литтте закршити, але й поглибити pißCHb знань 
з украшсько! мови для Bcix, хто хоче вшьно волод1ти нею як у процет навчан
ня, так i в шших ситуащях мовного епшкування”3. Термшоодинищ цього 
навчального потбника номшують зм1ст навчання: ситуацгя мовного епшку
вання, munoei моет ситуацп, граматичний .mamepian, усне мовлення, писем- 
не мовлення, словниковий запас, типи вправ на засвосння мовних явищ, допо- 
внюють конкретш базов1 методичш категорп: pieeub знань з укратсъког моей, 
ттенсивний метод, поглиблене вивчення украшсъког' мови як тоземнеп, прак
тичный аспект навчання.

Одномовним пвдручником, який протягом тривалого часу застосовували 
т д  час навчання шоземщв на тдготовчих факультетах, е Вивчаемо украшську, 
завдання якого „дати практичне володшня мовою”, а найбшыпа увага присвяче- 
на „виробленню у студенйв основних мовних навичок i умшь на основ! вклю- 
ченого у програму мовного матер1алу”4.

Ще одшею книгою з УМ1, надрукованою в 90-Ti рр. XX ст., е розширений 
курс Вивчаемо украшську мову. Система уроюв навчального видання по cni - 
довно i в дохщливш форм! розкривае основи украшсько! граматики, спри- 
яе формуванню базисного словникового запасу, навичок усного й писемно
го мовлення5.

2 О. Сербенська, Укратсъка мова як об’ект вивчення для шоземщв (соцю-психо- 
лтгв1стинний аспект), [в:] „Украшська мова як шоземна: проблеми методики викладання”, 36ip- 
ник Marepian. М1жнар. наук, конф., Ялта вересень 1993, упоряд. I. Осташ, М. Гримич, Льв1в 1994, 
с. 14-20.

3 Л. М. Паламар, Практичный курс украшсько!' моей, поглиблений eman вивчення, навч. по- 
Фбник, Кшв 1995.

4 Л. Г. Новицька, T. М. Пол1щу к, Вивчаемо украшську, Льв1в 1995, с. 3.
5 I. В. Вихованець, С. А. Карпш овська, П. Ф. Клименко, Вивчаемо украшську мову. 

Розширений курс, за ред. В. М. Русашвського, Кшв 1996, с. 3.
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Сдиним пособником, який з ’явився протягом 90-х, що призначений виключ- 
но для навчання ёноземцёв граматики, е Украшсъка мова. Практичный курс гра- 
матики для студентгв-гноземцгв6.

Спецёальна система лексем цих посёбник i в номёнуе рёзновиди засобёв 
навчання: навчалъний комплекс, практичный курс граматики, охоплюе терме ни 
кате гор iï „змёст навчання” : словниковий запас, навички усного мовлення, нави- 
чки писемного мовлення, комуткативна ситуацгя, лексичний мтгмум на побу- 
тову навчалъно-професшну /  соц 'юлъно-кулътурну /  сустлъно-полтичну теми.

Навчальнё посёбники Добриденъ! Поегбник з украшськог моей в малюнках 
г мовленневих моделях (I. Намакштанська)7 та Украшсъка мова щодня (М. Гри- 
мич, Н. Непийвода, В. Рёзун)8 е ёлюстрованими. У зв’язку 3i специфёкою посёб- 
ник1в методична термёно система доповнюеться спешальними одиницями, 
що позначають засоби зоровоё наочностё: тюстративний навчалъний матергал, 
тюстрований словник, тюстрований навчалъний поегбник з украшськог моей 
для тоземцгв.

Украшсъка мова для гноземних студентгв: початково-предметш курсы9 10 — 
це профшьно орёентований послбник, завданням якого на початковому ета- 
ni вивчення украёнськоё мови е шдготувати сгулен'пв до занять з математики, 
креслення, хёмёё, фёзики, бёологёё.

У зв’язку зё специфёкою навчальне видання мёстить термшоодиницё, 
що позначають змёст навчання професшного спрямування: терм'гнолог'гч- 
ний мгнгмум, мш м ум спец'гально'г лексики, мтгмум синтаксичних структур, 
предметно-змгетовнг знания.

Наступний навчалъний посёбник — Украшсъка мова: Практичный курс 
для гноземщв10 — також належить до профшьно ор1ентованих. Книга призна- 
чена для i позе мних слухачёв пёдготовчих вёддёлень i факультетёв вищих медич- 
них та фармацевтичних закладёв освёти. Навчальне видання мёстить термёни, 
що значною мёрою формують мёкросистему власне методичних термёнёв: сис
тема урокгв, контролъно-повторювалъний урок, ргвнг володшня мовою, почат- 
ковий pieeub володшня мовою, елементарний ргвенъ спглкування, моет зразки, 
моет cumyaijiï, ко. мун i кат йен о-значугц i умгння, аудгторна робота та ён.

Розглянувши усё доступы тогочаснё видання, призначенё для навчання 
украёнськоё мови ёноземцёв, пёдсумуемо, що здобутки практичного напряму 
л i нгво дидактики протягом 90-х рокёв XX ст. в Украёнё мають важливе значения 
не тёльки для розвитку методичноё термёнологёё, а й для утвердження вёдповёд- 
ноё науки. У цьому перёодё спостерёгаемо значне якёсне й кёлькёсне збёльшен- 
ня методичних термёноодиниць, що спричинило формування рёзнотипних тема- 
тичних груп, у межах яких встановлюються ёерархёчнё вёдношення, що засвёд- 
чуе розвиток методичноё термёносистеми украёнськоё мови. Протягом аналёзо- 
ваного перёоду сформувалась основа власне методичних термёнёв: ргвенъ воло-

6 В. М. Вённицька, Н. П. Плющ, Укртнсъка мова. Практичный курс граматики для 
студентт-шо'земцш. Кшв 1997.

7 1. G. Намакштанська, Добриденъ! Поегбник з украшськог мови в малюнках i мовленне
вих моделях, Донецьк 1998.

8 М. Гримич, Н. Н епийвода, В. Рёзун, Украшсъка мова щодня, Початковий ргвенъ, навч. 
посёбник, Киёв 1998.

9 Г. Онкович, Теоретичт основы використання засобхвмасовогтформациу навчантукра- 
ïHCbKoïмоей студентгв-нефглологгв, автореф. дне. докт. пед. наук, Кшв 1995.

10 X. Ш. Бахтёярова, С. С. Лукашевич, I. 3. М айданюк, М. П. Сегень, С. В. П етухов, 
Украшсъка мова. Практичный курс для тоземцгв, посёбник для слухачёв пёдготовчих вёддёлень 
i факультетёв, Тернопёль 1999.
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дтня мовою як тоземною, лексичний мтмум, початковий eman навчання укра- 
ïHCbKOï моей як тоземноХ, комплексяе навчання eudie мовленнево1 дгялънос- 
mi тощо. KpiM практичного спрямування, що полягае у створенш навчальних 
послбниюв, упродовж цього пер i оду було започатковано теоретичний напрям, 
пов’язаний \з описом pi3HoacneKTHHX питань методики викладання УМ1. Науко- 
Bi праш мютять тлумачення базових термшооодиниць методично!' науки, окрес- 
люють основш поняттев1 аспекти та мовш засоби для ïx вираження.

О крем i теоретичш аспекти методики викладання УМ1 науковщ анал1зують 
й у докторських дисертащях. У дослщженш „Теоретичш основи використання 
3aco6iß MacoBOÏ шформацп у навчанш украшсько! мови студенттв-нефшолопв” 
Г. Онкович11 зокрема акцентуе увагу на проблемах, що з’являються у npoueci 
вивчення украшсько1 мови шоземними студентами нефшолопчного профи по.

Грунтовно дослщила проблемы викладання украшсько! мови як i i юземно! 
й Л. Паламар. Вона окреслила „першочергов1 завдання дисциплши Укратсъка 
мова як тоземна: 1) опис украшсько! мови для шоземщв з урахуванням: а) осо
бливо стей мови студенпв; б) комушкативного мшмуму для р1зних континген- 
tîb, що вивчають мову, i3 залученням психолопчних i соцюлшгвютичних дослн 
джень; в) лшгвокрашознавчого й крашознавчого мшмуму, необх1дного для спш- 
кування в побутовш i соцюкультурнш сферах; 2) вивчення сучасних меюдАв 
навчання: i i ггснсивних, комушкативних, ауд1ов1зуальних тощо”11 12 Виокремивши 
таи  основш положения, Л. Паламар визначила поняттеву базу, що трансформу- 
еться i3 розвитком методики викладання УМ1 як науки. KpiM того, названа дослщ- 
ниця окреслила з\пст базових термшв: методика викладанняукрашськог моей як 
iH03e.MH0ï та методика викладання украшсъког мови як cnopidueuoi.

Вагомий внесок у розвиток методики викладання УМ1, зокрема такого 
ïï аспекту, як базово1 методично!' шдготовки викладач1в украшсько! мови як шо- 
3CMHOÏ, зд1йснила А. Бронська. Дослщжуючи вшцезазначене питания13 14, науко- 
вець запропонувала тлумачення багатьох методичных тер ni ноодиниць, а також 
уклала тер\пнолог1чний м1шмум i3 методики викладання украшсько '1 мови 
як шоземно!, що мштить 643 одинитп.

Протягом 1996-1997 рр. створено Програму практичного курсу украт- 
c h k o ï  моей для тоземних студенппв та стажисппв14 i Програму викладання 
курсу сучасшн украшсъког лтературшн моей в умовах diacnopu та як тозем- 
h o ï 15. Програми мштять базов1 методичш термшоодинищ, що стосуються орга- 
шзаци навчального процесу: базовии курс, основнии курс, комушкативно спря- 
моване навчання та ш.
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11 Г. Онкович, Зазнач. прсщя.
12 А. А. Бронська, Теоретичш основи базовог методичног тдготовки викладсейв укрспи- 

CbKOïmaростсъко!мое як тоземних, Кшв 2002, с. 15.
13 А. Бронська, Методична компетенция викладачаяк об’ект тестування, [в:] „Дивосло- 

во”, 2000, № 3; А. А. Бронська, Теоретичш основи базовог методичног тдготовки викладачгв 
украгнсъког та ростсъког мов як тоземних, Кшв 2002; А. А. Бронська, Формування базовогко- 
муткативног компетенцп викладача украгнськог або ростсъког мов як тоземних, [в:] Система 
г структура схгднослов’янсъких мов, Кшв 1999; А. Бронська, Формування методичног компе
тенцп викладача украгнсъког мови як гноземног (викладання грамсгтики), [в:] Дноземш мови”, 
Кшв 1997, № 4.

14 Програма практичного курсу украгнсъког мови. Для тоземних cmydeHmie та cmcoicucmie. 
Усне мовлення, упоряд. Н. К. Присяжнюк, А. В. М аксименко, Кшв 1997.

15 Програми викладання курсу сучасног украгнсъког лтерсгтурног мови в умовах diacnopu 
та як iuoeeMHOï, розроб. О. Лещак та ш., [в:] „Лаборатор1я славштичних студш”, сер1я украшю- 
тики, Терношль 1996, вип. 4.



Отже, протягом 90 х pp. XX ст. ввдбулися повшьш, але знаков! для розвит- 
ку методики викладання украшсько! мови як шоземно! змши.

Процес впливу науково-методичних праць з украшсько! мови для шоземщв 
на виформовування терм1нологп е двосторошпм. Якщо спершу юнувала зако- 
HOMipHicTb, що наукова шформащя впливае на становления термшосистеми 
науки, то наступним етаном стане зворотний процес — ушфтковаш методичш 
терм i ни сприятимуть точност1 ф ахово! мови методики викладання УМ1, а отже, 
бшышй науковосп практики творения як пщручниюв з украшсько! мови як шо
земно!, так i шших наукових праць.

Актуальним завданням залишаеться створення спешального комплексно
го методичного поабника з методики викладання укра!нсько! мови як шозем
но!, що узагалыповатиме Bei основоположш принципи системи навчання укра
шсько! мови як шоземно! i стане opienrapoM для Bcix фахшшв ще! сфери.

Методика викладання украгнськог моей як тоземног. основш тенденцИ'
становления термтоснстеми протягом 90-х poKie X X  столття 2 3  5


