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ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ПРАКТИЧНІ
ПОРАДИ
Сучасні
економічні,
суспільно-громадські,
культурні й освітні тенденції розвитку європейських
держав зумовлюють процеси зближення і взаємодії певних
народів, зокрема це стосується й українсько-польських та
польсько-українських стосунків. Сьогодні виникла потреба
задовольнити політичні, економічні та навчальноакадемічні аспекти співпраці країн Європи з метою
зміцнення її інтелектуального, культурного, соціального й
науково-технологічного потенціалу, розбудувати єдиний
соціальний і культурний простір, єдину зону європейської
вищої освіти для актуалізації мобільності громадян
Євросоюзу з можливістю їхнього працевлаштування в
межах європейського простору.
Гарна освіта повинна бути забезпечена добротною
методичною літературою, насамперед підручниками, що
відповідають сучасному рівню методики й дидактики
вищої школи. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної
освіти, що були розроблені Асоціацією Мовних Експертів
ALTE (The Association of Language Testers in Europe),
згідно з якими існує шість рівнів володіння мовою:
інтродуктивний (Breakthrough або А1), середній
(Waystage або А2), рубіжний (Threshold або В1),
просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective
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Operational Proficiency або С1) і компетентний (Mastery
або С2) охоплюють проміжок від базового до практично
бездоганного рівня володіння мовою. На них зорієнтовані
сучасні навчальні посібники. Відповідно до зазначених
рекомендацій кафедрою україністики Університету імені
Адама Міцкевича в Познані були видані підручники для
студентів І і ІІ курсів, які починають вивчати українську
мову і навчаються на відділенні української філології в
польських вищих навчальних закладах відповідно до
чинних Навчальних програм.
Під
час
підготовки
підручників
укладачі
враховували, по-перше, факт спорідненості української й
польської мов: акцентовано увагу на тих мовних явищах,
що викликають певні труднощі в польських студентів,
наприклад, це, власне, знайомство й оволодіння
українською графікою, що базується на кирилиці;
фонетичні особливості — вимова [л] і [л′]; [г] і [х]; система
українського наголошування, що цілком відрізняється від
польської, звертається увага на дублетні, паралельні
наголоси; лексичний інтерферентний матеріал української
і польської мов, зокрема міжмовні омоніми, пароніми
тощо. Згідно з вимогами до початкового (А1 – А1+) та
середнього (Breakthrough або А2–В1), що наближається до
базового, рівнів володіння українською мовою в
підручниках репрезентовано мовний, мовленнєвий і
комунікативний матеріал.
Відповідно
до
граматичного
наповнення
репрезентованих комунікативних тем, що пов‘язані з
різними сферами людського життя («Знайомство», «Сім‘я.
Рідня», «Зовнішність людини», «Характер. Вдача.
Поведінка людини», «Одяг», «Харчування», «Магазин.
Базар», «Дім. Квартира», «Пошта. Засоби зв‘язку»,
«Освіта», «Відпочинок. Хобі» — І курс; («Послуги»,
«Здоров‘я», «Географія. Природне середовище», «Клімат.
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Охорона довкілля», «Держава», «Народна творчість»,
«Туризм», «Релігія» — ІІ курс), розроблено систему вправ
для засвоєння елементів української граматики, орфоепії,
орфографії, інтонації, лексики і фразеології, подано
необхідний теоретичний матеріал [1, с. 5-9; 2, с. 7-11].
Фонетичний блок вправ і завдань зорієнтований на
практичне оволодіння нормами української вимови, а тому
робочим матеріалом часто служать фольклорні тексти,
зокрема прислів‘я й приказки, скоромовки, загадки з
відповідною фонетичною репрезентацією або евристичним
завданням, напр.:
Вправа 4. Прочитайте вголос скоромовки
стежачи за правильною вимовою приголосних дз дж],
л.
Дзвенить дзвонар, / Дзижчить комар, / Гудуть
джмелі / Великі, малі. [д зве и ни т′ д звона р /
д зи е жчи т′ кома р / гуд у т′ д жме и л′і / ве и ли к‘і /
мал′і //]
Наша перепеличка мала й невеличка / Під
полукіпком
/
Розпідпадьомкалась.
[наша
пе и ре и пе и ли чка
/
мала й не и ве и ли чка
/
у
п‘ід пo л у к‘іпком / розп‘ідпад ′о мкалас′//].
Вправа 5.
дгадайте загадки. вага у словахв дгадках наявн африкати. Правильно вимовляйте х. /
Odgadnij zagadki. Uwaga w słowach-rozwiązaniach zagadek
występują afrykaty. Prawidłowo je wymawiaj.
Ледь помітний він, маленький, / То квадратний, то
кругленький. / Як його ти відірвеш, / То штани не
застібнеш. Стоїть собі літечком / На городі тіточка, /
Світлокоса, білочуба, / А на ній зелена шуба.
( удзик,
кукурудза)
До тексту підручника для першого курсу увійшло
38 скоромовок, 47 загадок, 58 прислів‘їв і приказок, що
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створює потужне підґрунтя для вироблення не тільки
мовленнєвої, але й культурологічної компетенції.
Блок орфографічних і граматичних завдань поданий
переважно в традиційному форматі, зокрема: апиш ть
слова з преф ксами пре-, при- у дв колонки Перепиш ть
вставляючи зам сть крапок і, е чи и поясн ть
орфограми на м сц пропуск в твор ть за допомогою
преф кса без- нов слова з протилежним значенням
запиш ть х разом з менниками з якими вони
вживаються.
утвореними
словосполученнями
склад ть речення. Зразок: марне небо — безхмарне небо
і т. п. Разом із цим, для студентів другого року навчання
передбачені завдання аналітичного, пошукового або
творчого характеру, порівн.:
Завдання 1. Поясн ть як ви розум те таку думку
. ихованця:‖Дієслово у кожному реченні — немовби
диригент малого, але здібного оркестру чи ансамблю. Ці
оркестри або ансамблі формує тільки дієслово‖?
Вправа 1.
наведеного поетичного
тексту випиш ть д сл вн форми згрупувавши
х за такими рубриками якщо виявите
в дпов дн форми: 1) інфінітив: …; 2) особові форми
теперішнього часу дійсного способу:…; 3) особові форми
майбутнього часу дійсного способу: …; 4) родові форми
минулого часу дійсного способу: а) жіночого роду однини:
…; б) чоловічого роду однини: …; в) середнього роду
однини: …; г) форми множини: …; 5) форми умовного
способу:..; 6) форми наказового способу: …; 6) безособові
дієслова: …; 7) дієприкметник: ..., 8) дієприслівник: … .
З’ясуйте значення новотворів Анни Яреми — авторки
цього вірша (далі подано вірш для аналізу).
Завдання 2. апиш ть тв р-м н атюру про вид
мистецтва
який ви любите
використовуючи
д прикметники та д прикметников звороти.
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Деякі завдання спонукають студента працювати з
іншими джерелами, зокрема зі словниками або
концептуально спорідненими підручниками, напр.:
Завдання 1. иконайте вправи 1– на спрощення
приголосних з п дручника Орфографія 2012, с. 62–64 [3].
Завдання 2.
з
фразеолог чного
словничка
п дручника Українська фразеологія 2011 випиш ть 10
фразеолог зм в з прийменниками визначте в дм нок [4].
Причому в підручниках подано інформаційні блоки
про корисну теоретичну літературу або лексикографічні
джерела з короткою анотацією до неї з метою активізації
науково-пошукової діяльності студента, напр.:
А. П. Загнітко,
І. Г. Данилюк,
Г. В. Ситар,
І. А. Щукіна, Словник українських прийменників.
Сучасна українська мова, Донецьк 2007.
Цей
словник
містить
17 005
українських
прийменників та їхніх еквівалентів. У ньому розмежовано
власне прийменники й одиниці, що вживаються в значенні
або у функції прийменників, за аналогією до вже наявних
моделей та оказіонально. Джерельною базою словника
стали тексти всіх функціональних стилів сучасної
української літературної мови, а також діалектне
мовлення.
У підручниках репрезентовано дидактичні завдання
заохочувального характеру, що стимулюють навчальну
діяльність та сприяють актуалізації уваги студентів.
Порівн.:
Завдання 2. Розгадайте кросворд.
1
3
2

4
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По
вертикал :
1. Числівник,
що
за
правописом є винятком з
6
правила спрощення на
письмі
в
групах
приголосних.
3. Яким
словом (іменник жіночого
роду) назвав Іван Франко
жінку в однойменному
вірші? Нехай вона по стежці життьовій Іде з ним
спільно, думає і вчиться, […] вс х труд в вт х над й―1.
4. Якщо троянди — це красиве, то виноград — […].
Вставте слово (прикметник середнього роду) в крилатий
вислів2
По горизонтал : 2. Прислівник, що є в приказці е
хитруй не мудруй а
працюй. 5. Іменник середнього
роду в приказці лисне
в наше в конце. 6. Прикметник
чоловічого роду, утворений від прикметника іншомовного
походження, що означає: той, хто вчиться у вищому
навчальному закладі.
лова
для
дов дки:
сонце,
шістнадцять,
студентський, корисне, чесно, учасниця.
5

ЗАУВАЖТЕ! КОРИСНА ЛІТЕРАТУРА
Кожна тема містить завдання і вправи на
закріплення матеріалу, що вивчався раніше, зокрема під
час засвоєння службових частин мови (Тема 8. «Релігія»)
пропонується блок вправ на закріплення правопису
дієприслівників, частки не з різними частинами мови,
1

У грудні 1884 р. на зібранні ―Товариства руських женщин‖ у м. Станіславі
виступив Іван Франко. Він привітав учасниць віршем ―Женщина‖, у якому
висловив радість, що жінка ―по стежці життєвій іде з ним (чоловіком — авт.)
спільно, думає і вчиться — учасниця всіх трудів, втіх, надій‖.
2
―Троянди й виноград — красиве і […]‖. (М. Рильський).
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пунктуації в реченнях, ускладнених звертаннями, що
також має певний позитивний ефект у навчанні.
Відповідно до проблематики кожної конкретної
комунікативної теми автори посібника уклали самостійно
чи підібрали з актуальних джерел відповідні діалоги й
тексти, по можливості враховуючи різні функціональні
стилі мовлення й налаштовуючи студентів на мінімальне
розуміння стилістичного розмаїття української мови.
Тексти передбачають низку питань і завдань, розрахованих
на читання в аудиторії, аудіювання (підручник містить
спеціальний компакт-диск) і самостійне читання вдома,
додаткове читання ускладнених текстів для найбільш
активних і компетентних студентів. Передбачені завдання
й творчого характеру, розраховані на актуалізацію
мовленнєвої і мисленнєвої діяльності тих, хто навчається,
— тлумачення епіграфів, що підібрані для кожної теми;
робота з картинками й малюнками; зацікавлення
оригінальною інформацією й очікування мовленнєвої
реакції на неї і под.
Отже, сучасний підручник для іноземних студентів
повинен бути інформаційно насиченим, методично
різноманітним та експресивно зарядженим, що буде
сприяти засвоєнню чужої мови на рівні, відповідному
вимогам сьогодення.
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ВИВЧЕННЯ МІФОПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ
СВІТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА МАТЕРІАЛІ
МУЛЬТФІЛЬМІВ
Знайомство з міфопоетичною картиною світу
українського етносу, вивчеЗнайомство з міфопоетичною
картиною
світу
українського
етносу,
вивчення
міфопоетичних
значень
як
об‘єктивації
смислів
фольклорних
і
художніх
текстів,
аналіз
етноміфопоетичного компонента у семантиці українського
слова входять до кола питань, що розглядаються у курсі
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