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Розширення інтеграційних процесів в освітньому просторі поставило 

проблему якісної української мовної підготовки іноземних студентів у 

вітчизняних вишах. Останні п’ять років навчання іноземців української мови в 

Херсонському державному університеті забезпечує загальноуніверситетська 

кафедра мовної освіти. Упродовж 1-4 курсів українську мовну підготовку 

проходили й проходять англомовні й франкомовні студенти африканського 

континенту, студенти з Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, 

Туреччини, Сирійської Арабської республіки, Вірменії, Російської Федерації, 

Молдови. У побудові навчальної роботи з іншомовними комунікантами 

викладачі кафедри керуються основоположними директивними документами, а 

саме, статтями 67, 68 Закону України «Про вищу освіту» [5], наказом МОН 

України від 18.08.2016 року «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2006 року № 260» [4], 

стандартами з української мови як іноземної початкового рівня (А 1), базового 

рівня (А 2), середніх рівнів (В 1, В 2) та професійного рівня (С 1) [6].  

Окрім того, за період 2011-2016 рр. з дисципліни «Українська мова (для 

іноземних студентів)» викладачами загальноуніверситетської кафедри мовної 

освіти для всіх курсів та спеціальностей розроблено й апробовано навчально-

методичні комплекси, що поєднують: робочі навчальні програми, плани, 

завдання та рекомендації до практичних занять, завдання та рекомендації для 

самостійної роботи, тести й завдання для поточного контролю знань студентів, 

питання до заліків та екзамену, комплекти фахових текстів, комплекти фахової 

ділової документації, комплекти аудіоматеріалів, списки рекомендованої 

літератури, питання та рекомендації для підготовки до випускової атестації, для 
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вступного випробування до магістратури. У процесі викладання 

використовуються підручники таких авторів, як О. В. Антонів, П. С. Вовк, 

Р. М. Кривко, Т. М. Крик, Н. О. Лисенко, Л. М. Паучок, В. В. Радченко, 

Є. І. Світлична, Л. І. Селівестрова, А. А. Сербенська, З. М. Терлак, 

А. Б. Чистякова, де наведено основні теоретичні положення з вивчення 

української мови та завдання для практичної і самостійної роботи студентів [1-

3].  

З метою активізації пізнавальної діяльності іноземних студентів 

загальноуніверситетською кафедрою мовної освіти практикується залучення 

юнаків та дівчат до науково-пошукової роботи. Згідно зі стандартом 

професійного рівня володіння українською мовою як іноземною студенти 

повинні продемонструвати систематизовані знання лексико-граматичного 

матеріалу, вміння здійснювати аналіз функційно-стилістичних особливостей 

усної та писемної мови, навички анотування та реферування наукових текстів 

[6:2]. 

Досвід організації практичної роботи іноземних студентів з науковими 

текстами підтвердив доцільність використання трьох груп письмових та усних 

завдань. В основу першої групи завдань покладено аналіз структурних 

елементів, описаних у наукових статтях досліджень. Юнакам та дівчатам 

пропонувалось прочитати наукову статтю з фахової проблеми й виділити 

структурні елементи описаного дослідження (його предмет, мету, завдання та 

стислі висновки про отримані результати). Друга група завдань передбачала 

складання стислих анотацій за результатами аналізу структурних елементів, 

описаних у наукових статтях фахових досліджень. Третя група завдань 

вимагала письмової та усної роботи інокомунікантів із узагальнення складених 

анотацій у формі наукової доповіді. У ході письмової переробки анотацій 

статей майбутні фахівці оформлювали доповідь про результати аналізу 

наукових досліджень із певної фахової проблеми. Складена таким чином 

письмова доповідь є підсумком роботи іноземних студентів із науковими 

текстами фахової проблематики.  



Найкращі доповіді було обговорено під час науково-культурних заходів у 

позааудиторний час. Метою таких заходів є не лише формування навичок 

наукового дослідження, але й ознайомлення юнаків та дівчат з культурними 

традиціями українського народу. Це, круглі столи за тематикою: «ХДУ — 

єдина родина» (20 березня 2013 р.), «Мови українська та англійська: навчальні 

дисципліни чи засіб спілкування?» (16 травня 2013 р.), «Україна – 

Азербайджан: перетин культур Заходу й Сходу» (15 травня 2014 р., 16 травня 

2015 р.) та регіональний науково-практичний семінар «Культурно-мовні зв’язки 

як шлях формування національної свідомості» (27 вересня 2014 р.). Учасники 

цих заходів мали змогу ознайомитись із кращими науковими доповідями 

студентів Сафарової Х. з теми «Юридична термінологія у творчості 

Т. Г. Шевченка», Мамедова О. з теми «Якість вищої освіти в Україні», 

Ахмедової С. з теми «Традиції шаріату в мусульманській сім’ї», Гасанова О. з 

теми «Юридична система Азербайджану» тощо. 

Досвід кількарічної української мовної підготовки іноземних студентів у 

Херсонському державному університеті довів позитивний вплив науково-

культурної роботи на зацікавленість та результативність опанування юнаками й 

дівчатами усного та писемного мовлення. 
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