
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ  

МОЗ УКРАЇНИ» 

 

 

КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

 

Матеріали XХIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

2020 



 

2 

 

 

Редакційна колегія: 

д. філол. н., проф. Т. В. Філат (відп. ред.); 

к. філол. н., ст. викладач Н. В. Кузнецова;   

к. філол. н., ст. викладач К. Ю. Перинець.  

 

 

 

 

Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали XХIІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2020. – 199 с.  

 

 

 

 

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції. Розглядаються 

актуальні проблеми навчання іноземних студентів, а також питання методики 

викладання української, російської, латинської та іноземних мов у вищій школі.  

Для спеціалістів-філологів, викладачів вищих навчальних закладів, 

аспірантів, студентів-філологів.  

 

 

 

 

 

 

Усі матеріали друкуються в авторській редакції. 
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ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОСТІ 

Вивчення іноземцями української мови сьогодні стає більш актуальним, 

що пов’язують з інтеграцією України до світової спільноти і змінами суспільної 

свідомості. Нині Україна все ширше відкриває простори для іноземних 

громадян для пізнання і вивчення її культури, історії, літератури і мови. 

Зараз зросла кількість вищих навчальних закладів, у яких викладання 

здійснюється державною мовою, відтак, виникла необхідність у підручниках і 

посібниках для іноземців різних національностей, що отримують вищу освіту 

українською мовою.   Викладання української мови як іноземної передбачає 

оволодіння студентами знаннями про культуру, історію, реалії та традиції 

країни; залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної); усвідомлення суті 

явищ української мови та їх порівняння з рідною мовою; уміння вчитися 

(працювати з книгою, підручником, довідковою літературою, словниками 

тощо). Для стимуляції пізнавальної діяльності іноземців, які вивчають 

українську мову, потрібно активізувати діяльність студентів, тобто не просто 

використовувати різноманітність методів, прийомів та засобів навчання, а 

одночасно поєднувати традиційні (пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, 
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дослідницький методи) та інноваційні навчальні технології (а саме: 

інтерактивні методи викладання, метод проектів, рольові ігри, використання 

технічних засобів навчання комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet).       

Таким чином, щоб зробити традиційні заняття цікавими, підвищити 

ефективність навчального процесу і рівень знань слухачів, варто 

використовувати на заняттях викладання української мови як іноземної 

інноваційні методи.  Спираємося на традиційну структуру – сприймання нового 

матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення, – але використовуємо 

інноваційні форми. Активно вводимо в процес вивчення мови різноманітні 

аудіо матеріали, що репрезентують певну комунікативну ситуацію, записи 

спонтанного мовлення, відеозаписи  (наприклад, новини, уривки фільмів тощо). 

Викладання української мови як іноземної має відповідати вимогам часу, 

опиратися на останні досягнення, прогресивні здобутки науки та техніки . 

Інтернет-технології можуть успішно використовуватись на таких заняттях з 

метою пошуку студентами додаткової інформації з теми, що вивчається, для 

збору даних для створення комп'ютерної презентації, з метою перевірки рівня 

знань студентів – робота з різноманітними онлайн-тестами, а також для роботи 

з онлайн-словниками. 

А за допомогою програми  Power Point, викладач сам стає режисером свого 

заняття. Проста у використанні, ця програма дозволяє створити анімаційний 

опорний конспект уроку, включити відео- і аудіофрагмент, зобразити в 

динаміці якесь явище, подію, що допоможе студентові-іноземцю легко засвоїти 

новий лексичний чи граматичний матеріал. Особливо ефективним є 

використання презентацій під час вивчення нової лексики з тем «Продукти», 

«Вулиця», «Місто», «Транспорт», «Магазин», «Відпочинок», «Моя майбутня 

професія лікар» . 

Отже, перед викладачем української мови  постає завдання створити такі 

умови вивчення української мови, щоб студенти могли активно користуватися 

нею в усіх сферах громадського життя, оскільки іноземні студенти 
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використовують мову і як інструмент набуття професійних знань, і як засіб 

повсякденного спілкування. На мою думку, поєднання на практиці традиційних 

та інноваційних методологічних підходів нададуть можливість викладачам 

мови покращити результативність навчального процесу і рівень знань 

студентів, значно підвищити ефективність організації їх навчально-пізнавальної 

діяльності. І, звичайно, допоможе стати на один рівень з юнацтвом. 

 

Бусалаєв Є. О., Кузьменко А. О. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

ДЕБАТИ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 

Дебати зародилися в Стародавній Греції, де вони були невід'ємною 

частиною демократії. В середні віки, як і курси ораторського майстерності, 

вони входили в підготовку студентів університетів і з цього часу часто 

включаються в систему університетської освіти країн Західної Європи і США. 

Метод «Дебати» - це універсальна освітня технологія. Він може бути 

наповнений будь-яким вмістом, використовуватися при вивченні будь-якої 

дисципліни, в тому числі і іноземної мови, так як є одним із способів розвитку 

іншомовної комунікативної компетенціі. Ізложеніе власних думок і ідей 

публічно, особливо на іноземній мові, - досить складний процес, як з 

лінгвістичної, так і з психологічної точки зору. Часто під час публічного 

виступу люди не можуть структурувати мова, чітко сформулювати ідеї, 

спонтанно підібрати необхідні мовні засоби, вони відчувають скутість, 

відчуття невпевненості і сильно хвилюються, що позначається на їх 

фізичному стані. Не випадково в риториці з'явилося таке поняття, як 

«ораторська лихоманка». 

Основні елементи дебатів. Для початку визначаємо тему. 

Гарна тема повинна : 

• провокувати інтерес; 


