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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Тетяна Рудакова  

Білоцерківський національний аграрний університет 

(м. Біла Церква, Україна) 

На сайті Міністерства освіти і науки України можна ознайомитися з 

проектом Державного стандарту з української мови як іноземної [1]. Він регулює 

вимоги до рівня володіння державною мовою осіб, для яких українська мова не 

є першою. На сьогодні цей документ є єдиним джерелом для створення 

навчальних планів і підручників, а також сертифікаційного іспиту. 

Загальновідомо, що нині в Європі лише дві мови не мають сертифікаційних 

іспитів: українська й білоруська.  

Маючи власний досвід роботи з іноземними студентами, аналізуючи досвід 

колег, ми постійно здійснюємо пошук нових підходів до навчання. Раніше ми 

використовували класичний підхід до викладання української мови як іноземної. 

Участь у проекті “The BUP Teachers Course on ESD in Higher Education” 

слугувала поштовхом до створення Change Project, а також до імплементації змін 

у викладання курсу української мови особам, для яких вона не є першою. Уважно 

розглянувши Держстандарт, ми дійшли висновків, що іноземні громадяни 

повинні вивчити велику кількість навчального матеріалу, який ґрунтується на 

знаннях з іноземної мови (української), літератури, культури тощо, тому 

вирішили розбити курс вивчення української мови як іноземної на модулі. Це 

дало можливість усебічно подати навчальні матеріали відповідно до 

Держстандарту. 

Ми розподілили річний курс іноземної мови (української), який складається 

з 53 кредитів, на 12 навчальних дисциплін. Завдяки такому розподілу й 

колективній роботі вузькофахових спеціалістів, якість підготовки іноземних 
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громадян до навчання у ЗВО України було підвищено. По-перше, студенти 

отримують більше знань та досвіду від різних викладачів. По-друге, кожен 

викладач щорічно здійснює покращення наповнення окремих навчальних 

дисциплін, удосконалює навички і методи роботи зі студентами, упроваджує 

нові інтерактивні методики, придатні для вивчення певної дисципліни. Крім 

того, використовуючи цей підхід, менш важливий навчальний матеріал 

(відповідно до суб’єктивної думки окремих викладачів) не загубиться. По-третє, 

психологічно студентам легше сприймати навчальний матеріал, вони 

втомлюються набагато менше, коли викладання здійснюють різні викладачі. 

Пропонуємо річний курс вивчення української мови здійснювати на основі 

викладання таких дисциплін на підготовчому відділенні: 

1. Основи теоретичної та практичної фонетики та графіки (30 аудиторних 

годин / 60 годин самостійної роботи / 3 ECTS). 

2. Практика усного та письмового мовлення (390 аудиторних годин / 

210 годин для самостійної роботи / 20 ECTS).  

3. Основи теоретичної та практичної граматики української мови як 

іноземної (90 аудиторних годин / 30 годин самостійної роботи / 4 ECTS).  

4. Практикум виразного читання (30 аудиторних годин / 60 годин самостійної 

роботи / 3 ECTS). 

5. Культура мовлення (30 аудиторних годин / 60 годин для самостійної 

роботи / 3 ECTS). 

6. Практика перекладу (українська мова) (30 аудиторних годин / 60 годин 

самостійної роботи / 3 ECTS). 

7. Вступ до спеціальності (30 аудиторних годин / 60 годин самостійної 

роботи / 3 ECTS). 

8. Ділова українська мова (30 аудиторних годин / 60 годин самостійної 

роботи / 3 ECTS). 

9. Українознавство (30 аудиторних годин / 60 годин самостійної роботи / 

3 ECTS). 
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10. Основи права (60 аудиторних годин / 30 годин для самостійної роботи / 3 

ECTS). 

11. Безпека життєдіяльності (30 аудиторних годин / 60 годин самостійної 

роботи / 3 ECTS). 

12. Українська народно-музична творчість (30 аудиторних годин / 60 годин 

самостійної роботи / 3 ECTS). Усього: 1590 годин / 53 ECTS. 

У результаті такого підходу іноземні громадяни не лише вивчають мову до 

рівня В1, але й повністю адаптуються до суспільного життя в Україні. Вони 

здатні читати, писати, розмовляти і розуміти на слух українську мову,  брати 

участь у святкуваннях українських свят, приготуванні українських страв, співати 

пісні українською мовою, танцювати українські танці тощо.  

Отже, сподіваємося, що зазначений вище експериментальний підхід до 

вивчення мови буде корисним не лише для Білоцерківського національного 

аграрного університету, а й для інших закладів вищої освіти. 
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In the modern world of global integration, there is an access to a wide range and 

variety of published materials for the EFL classes. Nevertheless, it is still difficult to 

find a perfect fit between learner needs and course requirements on the one hand and 

what the coursebook contains on the other hand [9, p. 146]. To deal with this, a teacher 

can improve the material adapting it to suit the particular learning/teaching situation. 

For instance, taking into account such factors as the dynamics of the classroom, the 

personalities involved, the constraints imposed by syllabuses, the availability of 

resources, the expectations and motivation of the learners [1, p. 136; 8, p. 80]. 


