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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 

У статті аналізується використання інноваційних технологій щодо вивчення 
української мови як іноземної, їх взаємодію з традиційними формами і методами викладання 
дисципліни, зокрема, розглядаються технології інтерактивних методів, які традиційне 
викладання зроблять цікавим та допоможуть підвищити ефективність навчального процесу і 
рівень знань. Особлива увага приділяється характеристиці рольових ігор. Проаналізовано 
програму створення презентацій Power Point як форму роботи, яка допоможе легко засвоїти 
новий лексичний та граматичний матеріал. 
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Постановка проблеми. Розвиток українського суспільства на сучасному етапі 
характеризується виведенням освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу. Закріплення 
Конституцією України статусу української мови як державної зумовлює зростання її 
значення у всіх сферах українського суспільства: вона є мовою державних органів влади, 
мовою радіо і телебачення, преси, художньої літератури, мовою науки й освіти, засобом 
спілкування людей у виробничій і культурній сферах. Ці функції української мови актуальні 
не тільки для носіїв мови, а й для іноземців.  

Методика викладання української мови як іноземної  порівняно молода наука. Саме 
цим зумовлена увага викладачів, методистів до інновацій. Проблема удосконалення форм і 
методів викладання української мови як іноземної, їх постійного оновлення, пристосування 
до нових умов життя останнім часом не виходить з розряду актуальних для вищої освіти. 
Сучасна наука вже має певний досвід у розв’язанні подібних питань. Так, на сьогодні вже є 
значна кількість праць, у яких розглядається сутність інновацій у викладанні української 
мови як іноземної, тому перед викладачем у ВНЗ постає проблема пошуку шляхів 
підвищення пізнавального інтересу до вивчення мови, закріплення їхньої позитивної 
мотивації до навчання.  

Отже, використання інноваційних технологій у навчанні, їхня взаємодія з традиційними 
формами та методами викладання дисципліни дає можливість вирішити цю проблему. Немає 
жодної класифікації методів навчання, яка охопила б широкий та різноманітний діапазон 
традиційних та нетрадиційних методів викладання української мови як іноземної. 
Неможливо зупинятися на використанні тих чи інших методів окремо. Лише поєднуючи 
традиційні та нетрадиційні методи викладання української мови як іноземної у вищих 
навчальних закладах можна отримати високий результат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнено-теоретичний аспект щодо 
поняття педагогічної технології розроблений сучасними педагогами: В. Безпалько, 
М. Кларіним, Б. Лихачовим, В. Монаховим, Г. Селевко та іншими. Проблему використання 
інноваційних методів розглядали такі вчені, як: О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, 
В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова та інші. Проблеми мовної підготовки аналізуються у 
науковій літературі Т. Кошелева,  Г. Попова, І. Соломаха,  Суміна, Н. Ушакова, Н. Хлизова. 
Значну кількість публікацій науковців присвячено аналізу вивчення української мови як 
іноземної: Я. Гладир, І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, А. Кулик, Т. Лагута, О. Тростинська, 
Г. Тохтар, Б Сокіл та інші. Використання інноваційних технологій під час викладання 
іноземних мов розглядали О. Коваленко, Є. Можар, Л. Олійник та інші. 

Українська вища школа накопичила немалий досвід викладання української мови як 
іноземної.  З кожним роком усе більше застосовують новітні методи і прийоми навчання із 
використанням технічних засобів: аудіовізуальні методи, комп’ютеризовані програми, що 
мають на меті за досить обмежений час навчити іноземців використовувати стандартні мовні 
конструкції, відпрацювати навички спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях, надати 
основи правил письма та ключ до взаєморозуміння з носіями іншої мови,  а також 
підготувати до спілкування, ознайомити з традиціями та культурою країни. В підручнику 
«Методика викладання іноземних мов у вищій школі» за редакцією Ю. Жлуктенка 
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звертається увага на те, що «вивчення іноземної мови у ВНЗ саме по собі не може бути 
самоціллю. Воно повинне озброїти майбутнього фахівця широкими можливостями 
одержання з джерел такої інформації, яку можна було б використати в інтересах його 
професії»[8]. Перед викладачем української мови вищих навчальних закладів постає 
завдання навчити іноземця користуватися українською мовою в процесі формування його 
загальнолюдських і фахових знань, створити такі умови вивчення української мови, щоб 
вони могли активно послуговуватися нею в усіх сферах громадського життя, оскільки 
іноземці використовують мову і як інструмент набуття професійних знань, і як засіб 
повсякденного спілкування. Застосування на практиці інноваційних методологічних підходів 
надає можливість викладачам мови впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, 
підвищувати ефективність навчального процесу та рівень знань. 

Формулювання цілей статті. Запропонована стаття має на меті дослідити особливості 
використання інноваційних технологій у викладанні української мови іноземцям, їхню 
взаємодію з традиційними формами та методами викладання дисциплін.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
− вивчення літератури з методики викладання української мови як іноземної; 
− дослідження особливостей використання інноваційних технологій під час викладання 

української мови як іноземної. 
Виклад основного матеріалу. Стрімкі зміни,  що відбуваються в українському 

суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання 
ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту та методів 
застосування інноваційних підходів до викладання української мови як іноземної. Стрімкий 
вихід України у світовий та європейський простір створює потребу певних змін у галузі 
освіти, та особливо в галузі викладання іноземних мов у вищій школі. Одним із сучасних 
методів являється використання комп’ютерних технологій, який відкриває перед слухачами 
доступ до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації, 
підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчості. 

 Методичні переваги навчання українській мові як іноземній за допомогою 
мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь інтерактивного 
навчання, дає можливість обирати темп та рівень завдань, покращує швидкість засвоєння 
граматичних конструкцій та накопичення словникового запасу. Також до безумовно 
технічних переваг цього методу можна віднести можливість використання інтерактивних 
відео -  та аудіо роликів при навчанні усному мовленню.  Демонструючи схеми,  фото та 
малюнки за тематикою мовного спілкування, реалізується принцип наочності. 
Запровадження мультимедійних технологій створює умови для інтерактивного спілкування, 
що на сьогоднішній день є найважливішою складовою навчального процесу. 
Використовуючи мультимедійні технології викладач може подати інформацію в абсолютно 
новій та ефективній формі,  зробити її більш повною,  цікавою та наближеною до тематики 
спілкування, що вивчається [3]. А також, мультимедійні технології дозволяють розробити 
яскраві та більш цікаві вправи на говоріння, а також важливо те, що засвоєння нової 
інформації проходить в ігровій формі – активна участь у діалогах та рольових іграх, читання 
текстів, засвоєння основних граматичних конструкцій, вивчення стандартних письмових 
граматичних та лексичних правил, основним результатом чого буде володіння і розуміння 
мови.  

Використання інноваційних методів допоможе зробити традиційне викладання 
української мови як іноземної цікавим, підвищити ефективність навчального процесу і 
рівень знань слухачів, враховуючи їх інтереси, нахили, здібності. Поєднання традиційного 
досвіду – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у 
незвичайних формах.  

Термін «інновація» латинського походження й означає зміну, введення нового. У 
педагогіці термін позначає нововведення, оновлення процесу навчання. Інноваційні 
технології містять такі підходи до викладання іноземних мов, як: 
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- Інтерактивні методи викладання. 
- Використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі 

Internet) для контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів. 
У методології викладання української мови як іноземної допомагають інтерактивні 

методи викладання іноземних мов. Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію 
учасників процесу здобуття знань за допомогою викладача, що володіє методами 
спрямованими на оволодіння знаннями [5]. Провідними ознаками та інструментами 
інтерактивної педагогічної взаємодії є:  полілог,  діалог,  між суб'єктні відносини,  свобода 
вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та 
інше. На уроках викладання української мови як іноземної використовуємо такі форми 
інтерактивних методів: «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Вилучи зайве», «Обмін 
думками», «Інтерв’ю», «Роз'єднай слова», «Дешифрувальник», «Алітерація імені» (особливо 
ефективно використовувати при організації знайомства групи або при вивченні теми 
«Зовнішність і характер людини»), «Заверши фразу», «Комплімент», «Прогноз погоди», 
«Асоціації», «Алфавіт» (дозволяє повторити практично всю лексику з теми), «Хвилина 
розмови», «Зміна співбесідника» (тренування діалогічного мовлення) та інші [5]. 
Використання інтерактивних методів у педагогічному процесі спонукає викладача до 
постійної творчості, вдосконалення, зміни, професійного зростання, розвитку. Адже 
знайомлячись з тим або іншим інтерактивним методом, викладач визначає його педагогічні 
можливості, ідентифікує з особливостями слухачів, приміряє до своєї індивідуальності. І ця 
інноваційна діяльність не залишає педагога, поки він усвідомлює, що інтерактивні методи 
навчання є дієвим педагогічним засобом, а використання в педагогічному процесі технології 
інтерактивного навчання – необхідна умова оптимального розвитку і тих, хто вчиться, і тих, 
хто навчає. 

У процесі використання інноваційних технологій, як правило, застосовують рольові 
ігри.  Уроки вивчення української мови як іноземної не є винятком.  Ігри розвивають 
пізнавальний інтерес, активізують розумову діяльність. Гра розвиває спостережливість, 
вчить робити висновки, зіставляти окремі факти. Під час гри краще засвоюється матеріал, 
застосовуються набуті знання в нових ситуаціях. Рольова гра вимагає прийняття конкретних 
рішень у проблемній ситуації в межах ролі. Рольові ігри складаються з певної кількості 
завдань, які мають на меті прийти до згоди або знайти взаємодію з партнером і вимагають 
прийняття конкретних рішень у проблемній ситуації в межах ролі.. У рольових іграх 
обов`язково формуються соціально-рольові відносини учасників. Від слухачів вимагається 
вирішити поставлене завдання і правильно програти свою соціальну роль. Наведемо 
приклади ситуативно-рольових ігор, які використовуємо у навчанні: «Розмова у вагоні», «У 
таксі», «Ми заблукали», «Вибачте, як пройти до..», «У банку», «Купуємо сувеніри», «Біля 
театральної каси», «Музеї нашого міста», «Ходімо у кіно» та інші. 

Оволодівши програмою створення презентацій Power Point, викладач сам стає 
режисером свого заняття. Програма проста у використанні, вона дозволяє педагогові 
створити анімаційний опорний конспект уроку, включити відео- і аудіофрагмент, зобразити 
в динаміці якесь явище,  подію,  що допоможе легко засвоїти новий лексичний чи 
граматичний матеріал. Особливо використовуємо презентації під час вивчення нової лексики 
з тем «Навчання», «Продукти», « Вулиця», «Місто», «Транспорт», «Магазин», «Відпочинок» 
та інші. 

Висновки. Таким чином, застосування на практиці інноваційних методологічних 
підходів значно поліпшує якість презентації навчального матеріалу та ефективність його 
засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення 
української мови, створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами. 
Нові інноваційні технології у викладанні української мови як іноземної продовжують  
з’являтися. Це вказує на перспективу подальшого наукового дослідження в сфері пошуку та 
застосування ефективних інноваційних підходів при вивченні української мови як іноземної. 
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Зарицкая А.И., Турченко Ю.В. 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 
 

В статье анализируется использовании инновационных технологий при изучении 
украинского языка как иностранного, их взаимодействии с традиционными формами и 
методами преподавания дисциплины, в частности, рассматриваются технологии 
интерактивных методов, которые традиционное преподавание сделают интересным, помогут 
повысить эффективность учебного процесса и уровень знаний. Особое внимание уделяется 
характеристике ролевых игр. Проанализирована программа создания презентаций Power Point 
как форма работы, которая поможет легко усвоить новый лексический и грамматический 
материал. 

Ключевые слова: инновационные технологии, украинский язык как иностанный, учебный 
процесс. 

A. Zaritska, Y.Turchenko  
NNOVATIVE METHODS OF TEACHING UKRAINIAN LANGUAGE AS  

A FOREIGN ONE 
 

The article tells about the usage of innovative technologies in the process of studying Ukrainian 
language as a foreign one, their interaction with traditional forms and methods of teaching a subject. 
Special attention is paid to team working technologies, which would make the process of teaching much 
more interesting, would help to raise effectiveness of an educational process and to improve academically. 
The main emphasis is put on characteristics of role-playing games. Power Point Program, which is used 
for presentations, was thoroughly analyzed as a form of work, that would help to learn new lexical and 
grammatical material more easily. 

Keywords: the innovative technologies, ukrainian as a foreign language, the learning process. 




