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The conclusion is methodology of teaching Ukrainian as a foreign language 

is useful and different. The perspectives are to offer the system of exercises for 

teaching Ukrainian as a foreign language. 

 

Ковальова Діана Сергіївна 

Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Наук. кер.: к. філол. н., доц. С.О. Марцин  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ВПРАВ У НАВЧАННІ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Професійна підготовка іноземних громадян є складним завданням, 

оскільки, вступаючи до навчальних закладів, вони не розмовляють 

українською мовою. Знання ж державної мови є необхідною умовою навчання 

іноземців в українських університетах, адже вона є навчальним інструментом. 

Методика викладання української мови як іноземної – молода наука, яка 

перебуває на етапі становлення. Дослідження в цій галузі знайшли своє 

відображення в наукових працях О. Бех, О. Белей, В. Василенко, 

Ю. Гнаткевич, Т. Єфімової, І. Кочан, Д. Мазурик, Т. Лагути, Б. Сокіл, 

О. Тростинської, Г. Тохтар, О. Туркевич та багатьох інших лінгвістів. 

Метою нашої розвідки є розглянути особливості роботи зі здобувачами-

іноземцями для формування мовних і мовленнєвих компетенцій. 

Загальновідомо, що для оволодіння будь-якою діяльністю, у тому числі 

й мовленнєвою, необхідні знання, які формуються й розвиваються під час 

виконання вправ різного спрямування. Тлумачний словник дає наступне 

визначення слову «вправа»: «Вправа – це розвиток певних якостей, навичок 

постійною, систематичною роботою» [2: 754]. Навчання ж у вищому 

навчальному закладі передбачає постійне виконання вправ, вони займають 

80 % навчального часу.  

Зміст мовної підготовки іноземців, які опановують професію в 

українських вишах, має поєднувати і мовний, і мовленнєвий складники. 

Формування мовної компетентності іноземних здобувачів у процесі вивчення 

української мови передбачає засвоєння ними системи знань про мову, мовні 

одиниці і явища, розвиток і вдосконалення орфоепічних, лексичних, 

граматичних і правописних умінь і навичок. Мовленнєвий змістовий 

складник, що спрямований на формування мовленнєвої компетентності 

іноземців, передбачає гармонійний розвиток умінь в основних видах 

мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі). Це вміння 

сприймати та розуміти усне й писемне мовлення, самостійно створювати усні 

й письмові, діалогічні та монологічні висловлювання в різних сферах 

спілкування (насамперед навчально-професійній), вести діалог з дотриманням 

вимог мовленнєвого етикету, правильно й доцільно висловлювати свої думки, 

аналізувати тексти тощо. 

Види вправ визначаються явищем, що є предметом вивчення. При 

вивченні граматики та лексики виконуються мовні вправи. Їх виконання 
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спрямовано на усвідомлення лексико-граматичних норм мови, що вивчається. 

Навички та вміння їхнього вживання в мовленні формуються в мовленнєвих 

вправах [3: 209]. 

Мовні вправи використовуються для засвоєння здобувачем різних 

закономірностей уживання граматичних форм, наприклад: розпізнавати рід, 

число, відмінок іменників, розряди прикметників, відмінювання та вживання 

форм займенників, засвоєння дієвідмінювання дієслівних форм, уживання 

прислівників, прийменників. Також багаторазове використання тих чи інших 

граматичних форм у вправах допомагає здобувачеві краще орієнтуватися у 

доборі мовних форм у мовленні. 

Лексичні вправи спрямовані на формування навичок правильного 

вживання лексики в усній та письмовій формах. Навчання лексики 

відбувається в декілька етапів. На початковому етапі здобувачі виконують 

вправи, що формують навички та вміння використовувати звуко-буквені 

відповідники. На наступному вчаться співвідносити нові слова з предметами 

та вживати нову лексику в різних ситуаціях спілкування. На кінцевому – 

працюють з текстом, що готує іноземців до вільного мовлення.  

Чистякова А.Б. виділяє три ступені роботи над текстом для закріплення 

лексики: проговорювання тексту без варіювання, з керуючим варіюванням та 

вільним варіюванням [3: 210]. 

Мовленнєві вправи допомагають здобувачам навчатися спілкуванню, 

тобто залучаються до процесу практичного користування мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі. Під час 

слухання та читання запас знань стимулює розуміння, при говорінні та письмі 

отримані знання сприяють формуванню та висловлюванню думок 

українською мовою. Кожен із видів мовленнєвої діяльності готує іноземців до 

подальшого активного використання мови на практиці. 

Отже, результатом навчання української мови як іноземної є 

формування в здобувачів-іноземців мовної та мовленнєвої компетентності, що 

становить основу мовної освіти, оскільки формують базові знання з 

української мови і забезпечують мовленнєвий розвиток особистості. 

Використання під час викладання української мови як іноземної усіх видів 

мовних і мовленнєвих вправ, сприяє ефективному засвоєнню граматики та 

лексики, що дозволяє здобувачеві послуговуватись українською мовою на усіх 

рівнях мовленнєвої діяльності.  
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НЕОЛОГИЗМЫ В ПОВЕСТИ “БЕЛАЯ ГОЛУБКА КОРДОВЫ”  

ДИНЫ РУБИНОЙ 

 

Во многих лингвистических исследованиях неологизмы 

рассматриваются как языковые явления, которые возникают под влиянием 

контекста или ситуации. Они создаются и используются для того, чтобы 

выполнить определенное коммуникативное задание или же придать новый 

смысл привычным словам, понятиям или вещам. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения 

новой лексики как способа отображения тех изменений, которые происходят 

в лингвокультуре под влиянием таких социально значимых причин, как 

компьютеризация, информатизация, глобализация и т.п. Кроме того, 

существует постоянная необходимость изучения значений и структуры новых 

слов, многие из которых являются незафиксированными в словарях и других 

лексикографических источниках в силу определенных их характерных 

особенностей.  

Объектом исследования являются неологизмы в современных текстах 

автора Дины Рубиной.  

В творчестве Дины Рубиной очень ярко выражена творческая, 

живописная и невероятно емкая и точная составляющая современного 

русского литературного и разговорного языка [1]. 

В качестве ярких примеров исследования можно рассмотреть 

неологизмы, встречающиеся в романе Дины Рубиной «Белая голубка 

Кордовы», который был написан в 2009 году. 

Художественный язык Рубиной богат и разнообразен не в последнюю 

очередь благодаря активному использованию неологизмов разных типов. 

Рассмотрев неологизмы в романе Д. Рубиной с точки зрения их 

происхождения, мы обнаружили, что писательница предпочитает 

использовать семантические неологизмы – имеющиеся в лексической или 

фразеологической системе единицы, у которых появились новые значения. 

Примерами семантических неологизмов являются такие слова и 

словосочетания: слегка убавить звук в значении замолчать, кокон – кровать 

(Когда на цыпочках он вышел из ванной, чтобы достать из чемодана рубашку 

и костюм, выяснилось, что и Ирина проснулась – черт, как некстати эта ее 

жаворонковая природа! – и лежит в своем коконе, лохматая, в отвратительном 

настроении и полной боевой готовности), спецколодка – протез (Эх, вот если 

б папашу не убили, соорудил бы он на покалеченную ногу сына спецколодку, 

ведь какие руки у старика были, какое чувство формы), две городские булки – 


