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Формування
україномовної комунікативної компетенції
в іноземних студентів

У статті розглянуто актуальне питання викладання української мови іноземним студентам, формування в них україномовної комунікативної компетенції на початковому етапі вивчення мови. Проаналізовано
питання добору навчального матеріалу та вибору форм роботи зі студентами. Визначені чинники впливу на
формування комунікативної компетенції научуваних.
Ключові слова: комунікативна компетенція, українська мова, іноземні студенти, навчальний матеріал,
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Головною метою статті є аналіз аспектів формування україномовної комунікативної компетенції в іноземних студентів, вибір ефективних форм
організації навчання української мови в іншомовній аудиторії.
Предметом дослідження є засоби навчання,
що сприяють формування україномовної комунікативної компетенції в іноземних студентів.
Щороку простежується збільшення кількості
іноземних студентів в освітніх закладах України.
За даними Українського державного центру міжнародної освіти МОН України в поточному навчальному році в Україні навчалося понад 76 тисяч іноземних студентів, які представляють 155 країн світу.
Це говорить про те, що міжнародні зв’язки України
стають тіснішими, відповідно навчання іноземних
студентів є одним із пріоритетних напрямів освітньої системи України, важливим чинником становлення держави як рівноправного партнера в створенні світового освітнього простору.
Перед вступом на перший курс закладу вищої
освіти іноземні студенти навчаються на підготовчому факультеті з метою оволодіння мовою країни
навчання та досягнення певного рівня сформованості комунікативної компетентності. Належне
оволодіння мовою як засобом комунікації дасть
змогу їм продовжити навчання на основних факультетах. Тому головною метою навчання іноземних студентів української мови є формування комунікативної компетенції. Цей аспект і зумовлює
актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми викладання української мови іноземним студентам
були предметом наукових пошуків Л. Бей, О. Тростинської, Т. Єфімова, Т. Лагутіна, У. Соловій та інших науковців.
Дослідженням питання комунікативної компетенції іноземних студентів займається багато
вітчизняних та зарубіжних науковців. На важливість навчально-мовленнєвої ситуації як засобу

формування комунікативної компетенції вказують
І. Верещагіна, Ю. Пассов, Г. Рожкова та ін. На думку І. Дирди «комунікативний підхід спрямований
саме на практику спілкування» [1, с. 4].
Дефініція «комунікативна компетенція» науковими дослідниками ототожнюється зі здібностями
в оволодінні мовою (О. Авраменко, О. Рябоконь та
ін.), розглядається як знання, уміння й навички
необхідні научуваному для оволодіння мовою
(О. Константинова, Ю. Федоренко та ін.). Зважаючи
на вище сказане, можна узагальнити, що комунікативна компетенція – це сукупність знань, умінь і
навичок, що забезпечують ефективне спілкування,
здатність особистості застосувати у конкретному
спілкуванні знання мови.
Формування україномовної комунікативної
компетенції можливе за умови моделювання в навчальному процесі ситуацій живого спілкування,
залежить від методичного супроводу цього процесу. Тому, навчаючи іноземних студентів української
мови, важливо правильно організувати навчальні
заняття, створити систему вправ і завдань, спрямовану на формування комунікативних навичок.
Відповідно до вимог Державного стандарту
України з вивчення української мови як іноземної
на початковому рівні володіння українською мовою (А1-А2) студенти-іноземці під час розв’язання
певних комунікативних завдань повинні вміти
вербально реалізовувати такі інтенції:
• вступати в комунікацію (спілкування), знайомитися з будь-ким, представлятися або
представляти іншу особу, вітатися, прощатися, звертатися до будь-кого, дякувати,
відповідати на подяку або вибачення, просити вибачення;
• ставити запитання й повідомляти про факт
чи подію, особу, предмет, про наявність або
відсутність предмета чи особи, про якість,
належність предмета, про подію, дію, час і
місце дії, її причину;
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висловлювати бажання, прохання, запрошення, пропозицію, згоду або незгоду, відмову;
• висловлювати своє ставлення: давати оцінку особі, предмету, факту, дії.
Для досягнення цієї мети надзвичайно важливим є розвиток таких видів мовленнєвої діяльності, як говоріння, читання, письмо і слухання
(аудіювання). Усі вони мають використовуватися
співмірно й доцільно.
Оскільки на початковому етапі вивчення мови
іноземні студенти менше послуговуються писемним мовленням, акцент варто зробити на формах
роботи, що вимагають від здобувача вищої освіти вміння читати україномовний текст, уважно
слухати та розуміти його зміст, вміти відповідати
на запитання за текстом, складати діалоги. Розвитку таких умінь сприятимуть спеціально складені адаптовані тексти (про сім’ю, робочий день,
вільний час, відпочинок, захоплення, місто, театри,
музеї тощо); тексти з назвами традиційного побуту українців, їхніх смаків й переваг в їжі, одязі
(борщ, вареники, млинець, сало, рушник, капелюх,
вишиванка) тощо.
Зацікавити студентів-іноземців, спонукати бажання висловити свої думки про ту чи іншу подію,
певне явище чи вчинок можна за допомоги спеціально дібраних художніх текстів. На початковому
етапі навчання української мови (рівні А1-А2) слід
добирати невеликого обсягу казки, легкі для сприйняття, наприклад «Курочка Ряба» чи «Колобок»; на
середньому та вищому рівнях (В1-В2) можна пропонувати в повному обсязі казки «Рукавичка», «Івасик
Телесик», «Фарбований лис», «Котигорошко» тощо.
Як зауважує дослідниця М. Єлісова «важливою для
не носіїв мови є така структурна особливість казок,
як наявність повторів, особливо ритмізованих, що
полегшує іноземним студентам засвоєння лексики
і знайомить їх з ритмом і мелодикою української
мови» [2, с. 190].
Виробленню навичок діалогічного мовлення
сприятиме аудіювання, що полягає в одночасному
сприйнятті на слух і розумінні мовлення. Ведення
діалогу на початковому етапі можливе за умови
засвоєння невеликої кількості лексичного матеріалу, а тому за основу варто взяти знання певних
мовних етикетних формул, які допоможуть встановити, підтримати й завершити розмову: Добрий
ранок! Добрий день! Добрий вечір! Доброго здоров’я!
Привіт! Вітаю! Як справи? Вибачте! Перепрошую!
Дозвольте запитати? Чудово. Гаразд (добре). З
приємністю (із задоволенням). Так (саме так). Ні,
дякую. Дякую, не треба. На жаль, ні… Ні, я не можу.
До побачення! На все добре! Бувайте здорові! Усього
найкращого! Щасливої дороги! На добраніч! Бувай!
Важливим аспектом формування комунікативної компетенції в научуваних є післятекстові
завдання, тобто вправи навчального характеру,
направлені на перевірку розуміння прочитаного
тексту, розвитку навичок і умінь у сфері моноло-

гічного та діалогічного мовлення. Це можуть бути
запитання, за якими студенти знаходять відповідь у тексті, вчаться стисло відтворювати зміст
за планом та опорними словами; відповіді на альтернативні запитання «так» чи «ні»; самостійне
складання питального чи номінативного плану;
ланцюжкові вправи (добір слова з останнім звуком попереднього) тощо. Наприклад, післятекстові вправи «Заповнення пробілів», «Вибіркове
списування», «Відновлення деформованого тексту»
сприятимуть розвитку вмінь і навичок писемного
мовлення, зокрема правильному засвоєнню граматичних форм слів.
Ефективною формою підготовки іноземних
студентів до самостійного висловлювання є переказування тексту. До переказування навчального
тексту можна добирати такі завдання, як: скласти
план (простий чи складний, номінативний чи питальний), за планом відтворити текст; переставити частини тексту для пошуку логічності викладу;
записати початок речення, запропонувавши доповнити його потрібними словами (словосполуками); запропонувати послідовний ряд іменників
речення (абзацу) для його відтворення тощо.
Стимулюють мовленнєву діяльність студентів
і рольові ігри. Як зазначає Ганна Швець «рольові
ігри крім загальних комунікативних навичок, розвивають уміння порозумітися іноземною мовою
в конфліктній ситуації, доводити й обстоювати
свою точку зору, змінювати тактику поведінки
залежно від дій партнера, знаходити компроміс»
[4, с.106].
Упровадження будь-яких елементів театралізованої діяльності в навчальний процес сприяє формуванню діалогічних та монологічних
компетенцій, адже за допомогою гри добре відпрацьовується вимова, активізується лексичний та
граматичний матеріал, збагачується словниковий
запас.
На початковому етапі можна пропонувати такі
рольові ігри: «Як знайти дорогу?», «Як замовити
таксі?», «Як вибрати одяг, продукти?»; змоделювати ситуації: «У їдальні», «У бібліотеці», «В аптеці»,
«У транспорті», «На відпочинку» тощо.
Такі тематичні ігри формують у научуваних
комунікативні навички, здатність самостійно приймати рішення, оцінювати свої дії та дії інших; розвивають креативні здібності.
Отже, як показує ця розвідка, найбільш дієвою
та ефективною можна вважати таку організацію
навчання, яка б забезпечувала щоденне залучення
студентів до комунікативної діяльності, розвивала
мовно-розумову діяльність, сприяла мотивації навчання.
Спеціально складені (дібрані) тексти, діалоги,
система вправ навчального характеру та використання рольових ігор в процесі навчання української мови іноземних студентів дозволяє сформулювати низку позитивних моментів у формуванні
комунікативної компетенції:
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цікавий, актуальний та адаптований матеріал підвищує інтерес до вивчення мови;
• багаторазове повторення лексики, граматичних структур під час читання діалогів,
казок сприяє кращому запам’ятовуванню
матеріалу і доводить їх використання до
автоматизму;
• включення в навчальний процес рольових
ігор допомагає краще засвоїти та відтворити інформацію, наближує до природнього
процесу україномовного спілкування.
Отже, лише комплексний підхід у доборі форм
та методів навчання є запорукою успішного формування україномовної комунікативної компетенції у студентів-іноземців.
Перспективним напрямом подальших розвідок
є формування комунікативної компетенції на всіх
рівнях навчання української мови як іноземної,
розроблення методики добору художніх текстів
для навчання читання.
Результати розвідки можуть бути використані
на практичних заняттях підготовчих факультетів
та відділень.

Література
1.

2.
3.
4.

5.

Дирда І. А. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної мови
на основному етапі. Філологічні студії: науковий вісник Криворізького національного
університет: зб. наук. пр. Кривий Ріг, 2015.
Вип. 13. С. 433–43.
Єлісова М. О. Особливості роботи над текстом української народної казки в іншомовній аудиторії. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2011.
Вип. 6. С. 190‒195.
Мазурик Д. Українська мова для іноземців.
Крок за кроком: підручник. Харків: Фоліо,
2017. 288 с.
Швець Г. Д. Ігрові технології в навчанні
української мови як іноземної. Науковий
вісник Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. 2016. № 5.
С. 106‒112.
Мацюк З. Лінгвістичні основи методики
викладання граматики української мови
як іноземної. Теорія і практика викладання
української мови як іноземної. Львів: ЛНУ
ім. Івана Франка, 2007. Вип. 2. С. 31–39.

Petrovich L. I., Senior Instructor of the Department of Modern Languages, Educational and Research
Institute of Humanities of Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Ukraine, Mykolaiv),
lubov.ivanivna@gmail.com

Formation of Ukrainian-Language Communicative Competence
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