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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

(НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ»)

Анотація. У статті йдеться про аналіз напрямів наукових досліджень щодо викладання української 
мови як іноземної. У ході експерименту виявлено найбільш актуальні теми досліджень 20182019 нав
чального року. З метою аналізу основних проблем викладання української мови іноземним студентам у  
20182019 навчальному році та способів їхнього розв’язання на основі досвіду провідних фахівців Украї-
ни і не лише, виявлення найбільш та найменш актуальних напрямів досліджень в експерименті взяли 
участь представники 16 ЗВО України, Польщі та Болгарії. Було з’ясовано, що найбільш актуальним є 
напрям конференції «Українська мова як іноземна в аспекті навчання видів мовленнєвої діяльності». 
Найменш актуальними виявилися «Нормативноправові основи вивчення української мови студентами
іноземцями» та «Сертифікація рівня володіння українською мовою як іноземною». Популярними тема-
ми – «Подолання мовного бар’єру» та «Способи мотивування студентівіноземців до вивчення української 
мови в мультилінгвальному середовищі». Найбільш актуальними є проблеми навчання говорінню як 
виду мовленнєвої діяльності. 
Ключові слова: українська мова як іноземна, студентиіноземці, напрями конференції, види мовленнєвої 
діяльності, проблеми викладання.
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ANALYSIS OF THE MAIN PROBLEMS OF UKRAINIAN LANGUAGE TEACHING  
OF INTERNATIONAL STUDENTS IN THE 2018-2019 ACADEMIC YEAR  

(ON THE BASIS OF MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC  
AND PRACTICAL CONFERENCE “ACTUAL PROBLEMS  
OF TEACHING UKRAINIAN LANGUAGE AS FOREIGN”)

Summary. The article deals with the analysis of the endeavor of scientific research on the teaching Ukrainian 
as a foreign language. The most relevant subjects of research in the 20182019 academic year were identified. 
The representatives from 16 higher institutions of Ukraine, Poland and Bulgaria took part in the experi-
ment. In order to analyse the main problems of Ukrainian language teaching of international students in the  
20182019 academic year and the ways of their solutions are based on the experience of leading Ukrainian 
specialists. The research has been conducted to identify the most and the least relevant endeavors. It was 
found out that the most important was the endeavor of the conference “Ukrainian as a Foreign Language in 
the Aspect of learning the types of language skills”. The most relevant were “Legal and regulatory framework 
of Ukrainian language studying by foreign students” and “Certification of the level of Ukrainian as a foreign 
language knowledge”. “Overcoming the language barrier” and “The ways of international students motivating 
to learn Ukrainian language in the multilingual environment” were the most important topics. Speaking as a 
type of language skills was the most relevant. In total 43 reports (individual and coauthored) were registered 
at the conference. Mostly, participants of the conference have analysed the problems associated with the direc-
tion of the conference “Ukrainian as a foreign language in the aspect of the types of language skills learning”. 
We have found 21% of the reports related with it. Only 2% of participants were interested in “Legal and regu-
latory framework of Ukrainian language studying by foreign students”. According to the results of the confer-
ence, it was concluded that highly skilled specialists work at Ukrainian higher institutions. It was summed up 
that they are capable to attract international students by interesting types of tasks, both classroom and project 
work. It was revealed that such conferences promote the exchange of experience and methods, innovative ap-
proaches of teaching Ukrainian as a foreign language. It is the opportunity to present the latest educational 
and methodological publications.
Keywords: Ukrainian as a foreign language, international students, conferences, types of speech activities, 
problems of teaching.

Постановка проблеми. Аналізуючи до-
свід провідних ЗВО маємо можливість 

стверджувати, що іноземні громадяни зазвичай 
здобувають освіту в Україні українською, англій-
ською чи російською мовами. На сайті Міністер-
ства освіти і науки України міститься інформація 
про те, що іноземні громадяни зі 150 країн світу 
можуть навчатися в більш ніж 240 ЗВО Украї-
ни, здобуваючи вищу освіту за різними спеціаль-

ностями (https://mon.gov.ua/ua/tag/inozemnim
studentam). Проте аналізуючи зазначений 
вебсайт, можна побачити та обрати напрями під-
готовки, рівні освіти, мову навчання. На відміну 
від поданої вище інформації розробники сайту 
пропонують п’ять мов навчання: українську, 
російську, англійську, французьку та німецьку  
(http://studyinukraine.gov.ua/uk/). Іноземні абі-
турієнти мають право обирати серед державних 
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та приватних університетів, пошукова система 
видає регіональний розподіл, проте інформація 
не завжди є актуальною. Сьогодні перед НПП 
вищих навчальних закладів постала проблема 
навчання іноземців українською мовою в муль-
тилінгвальному та мультикультурному оточен-
ні, та ще й можливістю вибору не лише україн-
ської мови навчання, а й чотирьох інших.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні надзвичайно актуальним питанням 
є викладання української мови іноземцям, під-
готовка їх до навчання державною мовою у ЗВО 
України. Багато наукових досліджень розкрива-
ють проблеми викладання української мови як 
іноземної в ситуації білінгвізму за кредитномо-
дульної системи організації навчального процесу: 
Л. Паламар, О. Пальчикова. Дистанційному на-
вчанню української мови як іноземної присвячено 
праці О. Антонів, М. Мирошниченко, Т. Донченко. 
Оптимізацію роботи на заняттях з української як 
іноземної, а також різні види мовленнєвої діяль-
ності проаналізували О. Палінська, Г. Звягіна, 
Н. Станкевич, Л. Солодар, А. Тимченко. Особли-
вості роботи над укладанням підручників з укра-
їнської мови як іноземної розглянули С. Чезганов, 
Л. Паламар, В. Зевако, М. Тишковець та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не зважаючи на актуаль-
ність усіх досліджень, перерахованих вище, нам 
було цікаво дослідити, які з основних проблем, 
що пов’язані з викладанням української мови 
як іноземної, цікавлять сучасних дослідників 
у 20182019 навчальному році. Тому було ого-
лошено про проведення Міжнародної науково
практичної конференції в стінах Білоцерківсько-
го національного аграрного університету.

Мета статті – дослідити основні проблеми 
викладання української мови іноземним сту-
дентам 20182019 навчального року та способи 
їхнього розв’язання на основі досвіду провідних 
фахівців України і не лише, виявити найбільш 
та найменш актуальні напрями досліджень на 
ґрунті запропонованих. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У результаті проведення Міжнародної 
науковопрактичної конференції «Актуальні 
проблеми викладання української мови як іно-
земної» (квітень 2019 р.) на базі Білоцерківсько-
го національного аграрного університету було 
презентовано роботу провідних навчальних за-

кладів з іноземними студентами, а також досвід 
інтернаціоналізації вищої освіти, а саме: Вроц-
лавського технологічного університету, Софій-
ського університету ім. Клімента Охридського 
(Болгарія), Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка, Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 
ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет», Білоцерківського національного аграрного 
університету, Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, Запорізького 
державного медичного університету, Харківсько-
го національного університету імені В.Н. Каразі-
на, Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського», Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова, Тех-
нічного коледжу Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя, Ін-
ституту української мови НАН, 

ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ 
України», Міжнародного гуманітарного універ-
ситету, ВДНЗ України «Буковинський держав-
ний медичний університет» [2].

У ході конференції викладачі українських 
ЗВО ділися практичним та теоретичним досві-
дом, проблемами, що виникають під час викла-
дання української мови іноземним громадянам, 
та способами їхнього подолання, презентували 
авторські друковані навчальні видання.

Учасникам конференції було запропоновано 
взяти участь у роботі таких напрямів:

1. Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти 
[2, c. 5].

2. Українська мова як іноземна в просторі 
і часі: історія, теорія, практика [2, c. 5].

3. Сертифікація рівня володіння українською 
мовою як іноземною [2, c. 3].

4. Сучасні підходи та інноваційні технології у ви-
кладанні української мови як іноземної [2, c. 6].

5. Методика викладання лексики української 
мови як іноземної [2, c. 8].

6. Методика викладання граматики україн-
ської мови як іноземної [2, c. 9].

7. Українська мова як іноземна в аспекті на-
вчання видів мовленнєвої діяльності [2, c. 9].

8. Навчальнометодичне забезпечення процесу 
навчання української мови як іноземної [2, c. 10].

9. Нормативноправові основи вивчення укра-
їнської мови студентамиіноземцями [2, c. 3]. 

Усього в роботі конференції зареєстро-
вано 43 доповіді (одноосібні та у співав-
торстві). Цікаво, що найбільше учасники 
конференції у своїй повсякденній діяль-
ності аналізують проблеми, пов’язані 
з напрямом конференції «Українська 
мова як іноземна в аспекті навчання ви-
дів мовленнєвої діяльності», про що свід-
чить 21% заявлених доповідей (деталь-
ніше див. Діаграма 1).

Однаково популярними (16%) вияви-
лися такі три напрями, як: «Навчально
методичне забезпечення процесу на-
вчання української мови як іноземної», 
«Сучасні підходи та інноваційні техноло-
гії у викладанні української мови як іно-
земної», «Українська мова як іноземна 
в просторі і часі: історія, теорія, практика».

Актуальність напрямів роботи конференції 

Напрям 1 

Напрям 2 

Напрям 3 

Напрям 4 

Напрям 5 

Напрям 6 

Напрям 7 

Напрям 8 

Напрям 9 

Діаграма 1
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Не менш важливими (12% опитаних) вітчиз-

няні та зарубіжні науковопедагогічні праців-
ники вважають проблеми, що стосуються «Мето-
дики викладання лексики української мови як 
іноземної». 

«Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти» 
посіли 4 місце в рейтингу популярності проблем 
викладання (9% респондентів).

Дуже важливими й доволі складними вияви-
лися аспекти, пов’язані з «Методикою викладан-
ня граматики української мови як іноземної» (5% 
доповідачів).

Менш дослідженими напрямами 20182019 року 
вважаємо «Нормативноправові основи вивчен-
ня української мови студентамиіноземцями» 
та «Сертифікація рівня володіння українською 
мовою як іноземною» (2%). 

Цікавими є дослідження О. Будугай та І. Ло-
щинової, які приділили увагу аудіюванню, як 
одному з видів мовленнєвої діяльності. Проте 
О. Будугай аналізує роль, практичне втілення, 
ефективний контроль аудіювання у викладанні 
української мови як іноземної [2, c. 8], а І. Ло-
щинова аудіювання на заняттях з української як 
іноземної взагалі [1, c. 40].

С. Карпенко та О. Рейда свою ж увагу звер-
нули на читання як вид мовленнєвої діяльнос-
ті. Проте О. Рейда зацікавилася самостійним 
читанням в процесі вивчення української мови 
студентамиіноземцями [1, c. 53], а С. Карпен-
ко – особливостями формування навичок читан-
ня та розуміння україномовного тексту у студен-
тівіноземців [1, c. 27]. 

Найбільш актуальним виявилося говоріння 
як вид мовленнєвої діяльності. Воно зацікавило 
М. Курушину, Д. Полякова, С. Погорілу та Т. Ру-
дакову. Але кожен з науковців зорієнтувався на 

певних проблемах під час викладання української 
як іноземної. Так, М. Курушина та Д. Поляков 
презентували комплексний підхід до навчання го-
воріння у викладанні української мови як інозем-
ної [1, c. 30]. С. Погоріла – лише окремі елементи 
мовної підготовки іноземних студентів в умовах 
довузівської підготовки [1, c. 50]. На відміну від 
них Т. Рудакова дослідила явище мовного бар’єру: 
причини виникнення та способи подолання  
[1, c. 60], а О. Самусенко зупинилася на розмов-
ній практиці як спосібi подолання мовного бар’єра  
[1, c. 62]. С. Онисенко ж цікавили особливості фор-
мування комунікативних навичок в іноземних 
студентів в ігровому аспекті [1, c. 49]. Н. Москов-
чук здійснила порівняльну характеристику рівнів 
сформованості україномовної професійнокомуні-
кативної компетенції майбутніх іноземних фахів-
ців технічних спеціальностей [1, c. 46]. І. Линчак 
аналізувала формування мовленнєвої компетен-
ції іноземних студентів на заняттях УМІ [1, c. 35].

Під час конференції було з’ясовано, що акту-
альною проблемою на сьогодні залишається мо-
тивація іноземців до вивчення української мови 
в мультилінгвальному середовищі України. 

Висновки та пропозиції. Отже, за резуль-
татами конференції було зроблено висновки, 
що в українських ЗВО працюють висококвалі-
фіковані фахівці, здатні зацікавити іноземних 
студентів цікавими видами завдань, як аудитор-
ною, так і позааудиторною роботою. З’ясовано, 
що подібні конференції сприяють обміну досві-
дом та методиками, інноваційними підходами 
до викладання української мови як іноземної, 
сприяють швидкому розв’язанні проблем, що ви-
никають під час навчального процесу, можливос-
ті презентувати найновіші навчальнометодичні 
матеріали.
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Редакція наукового журналу  
пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам,  
молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам  

опублікувати свої статті за різними науковими напрямами

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ НЕОБХІДНО:
1. Заповнити електронну форму реє-

страції, обов'язкову для публікації.
2. Надсилати на електронну пошту редакції 

info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитанцію 
про сплату вартості публікації наукової 
статті (сплачується лише після повідомлення 
про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі 
листа вкажіть науковий розділ журналу, 
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 
2–3 днів. Статті студентів публікуються за 

наявності рецензії або співавтора з науковим 
ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла рецензу-
вання, ми відправляємо вам лист з інформаці-
єю: «Стаття пройшла рецензування, при-
йнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з друку, 
ми відправляємо вам друкований примірник 
в потрібній кількості.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ-

хідні елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми, на які посилається автор; 

– виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для пу-
блікації, погоджуються з наступними поло 
женнями:

– відповідальність за достовірність по-
даної інформації в своїй роботі несе  
автор. 

– автори зберігають за собою всі автор-
ські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє по-
ширювати даний матеріал із зазначенням 
авторства та первинної публікації в даному  
журналі.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку 

сторінки); 
– назва статті, прізвище, ім’я, по бать-

кові автора (ів), місце роботи (навчання), 
вчений ступінь, вчене звання, посада мовою 
оригіналу статті;

– анотація (мінімум 700 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу 
статті;

– назва статті, прізвище та ім’я автора (ів),  
місце роботи (навчання) англійською мовою;

– анотація (мінімум 1800 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;

– текст статті може бути українською, ро-
сійською або англійською мовою;

– список літератури подається наприкін-
ці статті у двох формах: «Список літератури» 
і «References».

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені  
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки та таблиці

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта 

табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. 
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та 

доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул  
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно
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