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Анотація. У статті розглядається комунікативно-мовленнєві ситуації, рольова гра як 

елементи комунікативного підходу до навчання української мови іноземних студентів у вищому 

педагогічному навчальному закладі, що уможливлює використання ними комунікативних 

навичок на практиці, підвищує їх інтерес до мови. 

Abstract. The article describes the communicative situations, role play as the elements of the 

communicative approach in the process of learning Ukrainian language at a higher pedagogical 

institutions establishment gives the possibility to foreign students to use their communicative skills in 

their practical activity, raise their interest in language learning. 

Ключові слова: комунікативний підхід, комунікативно-мовленнєва ситуація, рольова гра, 

комунікативні навички та вміння, студенти-іноземці. 

Key words: communicative approach, communicative situation, role play, communicative skills 

and abilities, foreign students. 

 

Актуальність проблеми. Сучасна методика викладання української мови як 

іноземної останнім часом зосереджена на вирішенні важливої та нагальної 

проблеми: створення сприятливих умов для оволодіння іноземними громадянами 

українською мовою, надання їм можливості бути учасниками реальних або 

близьких до природних ситуацій україномовного спілкування, пошуку 

відповідних методів і засобів навчання української мови, які б сприяли кращому 

оволодінню нею. Таким чином, навчання студентів-іноземців спрямовано на 

формування мовленнєвих, а не мовних навичок і умінь у різних видах 

комунікативної діяльності. 

Відомо, що, спілкуючись рідною мовою, мовець думає про те, що сказати і в 

якій послідовності. Під час говоріння іноземною мовою (за умови недостатнього 

рівня володіння нею) операції процесу продукування мовленнєвого 

висловлювання стають набагато складнішими через відсутність міцних зв’язків 

між мовленнєвим задумом і мовними засобами його створення, які існують у 

носіїв мови. У сучасній лінгводидактичній теорії провідним принципом 

формування мовленнєвих умінь і навичок у студентів-іноземців є мовна 

комунікативна діяльність, під час якої визначається мета: засвоєння та оволодіння 
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студентами мовою на достатньому рівні для формування власної думки, 

розуміння співрозмовника, налагодження комунікативного контакту з носіями 

мови, яку вивчають. «Комунікативний підхід передбачає вихід у такі ділянки 

комунікації, де проявляються наміри та інтенції мовця, його рольові 

характеристики, особливі стратегії мовленнєвої поведінки. У центрі уваги 

опиняються питання, пов’язані з використанням мови у конкретних мовленнєвих 

актах, явища мовної та мовленнєвої варіативності» [1, с. 64]. Комунікативність — 

це провідний методичний засіб, який сприяє успішному досягненню головної 

мети навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах — навчити 

студентів-іноземців здійснювати іншомовне мовленнєве спілкування в межах 

засвоєного навчального матеріалу. Визначальними принципами комунікативного 

підходу є мовленнєва спрямованість, індивідуалізація, функціональність, 

ситуативність, новизна тощо [3, с. 114]. Комунікативно-орієнтоване навчання 

передбачає формування в студентів комунікативної компетенції, яка вважається 

сформованою, якщо майбутній фахівець використовує іноземну мову, щоб 

самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід. Саме тому видається 

актуальним завдання створення і визначення технології викладання української 

мови для студентів-іноземців, попри те, що в цій царині зроблено багато.  

Аналіз досліджень і публікацій. Нині з’явилась низка публікацій з різних 

аспектів визначеної проблеми: вивчення основ, технологій навчання української 

мови як іноземної (Л. Бей, Л. Селівестрова, О. Тростинська, О. Пєхота, 

О. Туркевич, Г. Строганова), аналіз традиційних та інноваційних педагогічних 

технологій в опануванні мовою іноземними студентами (І. Дичківська, 

О. Коваленко, І. Кочан, І. Кулікова, Т. Скорбач, Л. Фоміна). 

Питання мовленнєвої ситуації та її моделювання на заняттях української 

мови для студентів-іноземців залишається актуальним як у навчально-методичній 

літературі, так і в практиці викладання іноземних мов. Проблему ситуативності 

мовлення й створення навчальних комунікативних ситуацій досліджували 

П. Бабінська, О. Діанова, Л. Костіна, І. Зимня, О. Квасова, О. Ковалевська, 

О. Мельник, Г. Рогова, В. Скалкін, Є. Пассов та багато інших лінгвістів. 

Здійснений нами аналіз вітчизняних лінгвометодичних досліджень з 

окресленої проблеми дає змогу стверджувати, що науковці у своїх працях 

наголошують на необхідності занурення студентів-іноземців у реальні ситуації 

спілкування, звертаючи увагу на можливості використання змодельованих 

комунікативних ситуацій під час навчання української мови комунікантами. 

Використання при цьому принципу комунікативності передбачає побудову 

процесу навчання іноземної мови як моделі процесу реальної комунікації, яка має 

зберігати усі найсуттєвіші риси об’єкта, що моделюється. Саме тому 

комунікативні ситуації, що використовують у навчанні української мови як 

іноземної, мають моделювати типові ситуації реального життя, що визначило 

мету та завдання статті: з’ясувати функції комунікативних ситуацій у навчанні 

студентів-іноземців української мови, описати технологію їх використання в курсі 

«Українська мова як іноземна» у вищому педагогічному закладі. Саме ці аспекти 

окресленої проблеми не знайшли ґрунтовного опису в наукових працях. 
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Виклад основного матеріалу. Навчальну комунікативно-мовленнєву 

ситуацію розглядають у методиці як сукупність життєвих умов, що спонукають 

до висловлення думок і використання при цьому мовного матеріалу. Саме у 

мовленнєвій ситуації відбувається апробація зразків і моделей реального 

іншомовного спілкування, формується мовленнєва поведінка студентів, 

мобілізується їхня увага та розвивається уява. На думку Г. Рогової, комунікативні 

ситуації моделюють «фрагменти об’єктивної дійсності, співвіднесені з 

мовленнєвими діями партнерів зі спілкування» [4, с. 60–64]. 

Дослідники визначають такі види комунікативно-мовленнєвих ситуацій під 

час вивчення іноземних мов, переділяючи їх на умовно-мовленнєві, природні 

(кількість яких надзвичайно обмежена) та штучні [2, 5]. На нашу думку, їх можна 

використовувати для роботи зі студентами педагогічного закладу в курсі 

«Українська мова як іноземна». 

Умовно-мовленнєві ситуації будуються та використовуються тоді, коли 

студент, отримавши відповідний комунікативний стимул, повинен зреагувати на 

нього певним чином, виходячи з мовленнєвого завдання, яке є в інструкції: 

«Заперечте», «Погодьтесь або спростуйте почуте (побачене)», «Чи відомо вам, 

що … ?». Вправи побудовані так, що студент змушений оперативно реагувати на 

почуте, застосовуючи лексику, яка засвоюється під час практичного заняття, а 

також граматичні конструкції, які подаються в інструкції як моделі для відповіді. 

Як бачимо, завдяки такому мовленнєвому завданню увагу студента спрямовано не 

стільки на форму, скільки на зміст висловлювання. Доцільним є створення таких 

мовленнєвих ситуацій у формі діалогу між викладачем і студентом на початкових 

етапах опанування іноземцями українською мовою. 

До другої групи належать реальні, невимушені сюжетні ситуації 

комунікації, що виникають спонтанно під час практичних занять у курсі 

«Українська мова як іноземна» і вважаються важливим засобом у навчанні 

іншомовної діяльності студентів, тобто у формуванні навичок і розвитку мовних 

умінь — говоріння, аудіювання, читання, письма. Така мовленнєва ситуація має 

бути якнайповніше наближена до умов природного спілкування та передбачає 

імітацію відповідних дій, запропонованих ролей. Так, у навчальному процесі 

природно моделюється реальна життєва ситуація мовлення: запізнення на заняття, 

невиконання домашнього завдання, необхідність проконсультуватися у викладача 

з приводу виконання навчального завдання, отримати допомогу, пораду у 

товаришів. Для введення студентів у таку мовленнєву ситуацію необхідні 

наявність предмета розмови, розуміння студентами мети висловлювання, умов 

спілкування і ситуацій, за яких має реалізуватися мовленнєва діяльність, рівня 

знань, достатніх для здійснення висловлювання. Тому важливим є орієнтація — 

спочатку в ситуації, а потім — в умовах комунікативного завдання.  

Крім того, навчання іноземної мови передбачає використання навчально-

мовленнєвих ситуацій, які, на відміну від реальних, штучні, їх автори підручників 

і викладачі-практики спеціально створюють, моделюючи природні комунікативні 

ситуації з деталізацією зовнішніх обставин і умов їх реалізації: теми діалогічного 

спілкування, наявності вербального стимулу, визначення соціальних ролей, у яких 
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комуніканти здійснюють мовлення, стосунків між ними тощо. Такі мовленнєві 

ситуації уможливлюють часткову або повну імпровізацію. 

Так, наприклад, комунікативна ситуація «У бібліотеці», «У кафе», «В 

аудиторії», «На перерві», «На уроці математики (фізики)» передбачає двох (або 

більше) учасників спілкування, між якими може існувати істотна соціальна та 

вікова різниця, яка зумовлює ситуацію певної залежності молодшого мовця від 

старшого. У подібній ситуації студенти асоціюють себе з конкретною дійовою 

особою, роль якої вони виконують, імітують певні обставини комунікації, що 

збагачує їх життєвий і соціальний досвід, допомагає розумінню специфіки 

національного спілкування українців, розвивають мовленнєві вміння і 

нестандартне мислення. Ознака залежності мовця виявляється у доборі певних 

мовних засобів (етикетних, мовних формул), що виявляють повагу до старшого 

(за віком і соціальним статусом). Все це має описати викладач, пропонуючи 

подібну мовленнєву ситуацію, а студенти-комуніканти реалізувати практично. 

Актуальним залишається створення на заняттях української мови як іноземної 

таких умов та формування таких комунікативних завдань, які б заохочували 

студентів до свідомого засвоєння знань і творчого їх застосування, що 

уможливлюється, на нашу думку, лише за умови моделювання комунікативних 

ситуацій. За таких умов студенти будуть розвивати своє мислення, тренувати 

пам’ять, мобілізовувати свій потенціал. Тому доцільним є моделювання 

комунікативних ситуацій і реалізація їх у рольових іграх, що дають змогу 

студентам легко входити в контакт з ігровими партнерами, знаходити 

взаєморозуміння і відчувати їх підтримку, виявляти свої емоції та почуття, 

вдосконалювати свої мовні, комунікативні та організаційні здібності. 

Оскільки у студентів-іноземців обмежений словниковий запас, недостатньо 

опановані практично комунікативні моделі (мовно-мовленнєві, етикетні, 

соціальні, національні, ментальні) спілкування, на нашу думку, запропоновану 

систему комунікативних ситуацій можна доповнити відібраними викладачем 

навчальними текстами, що мають чітку, логічну структурну організацію і 

поєднують у собі дві складові: навчальне завдання фахового, лінгвістичного, 

комунікативного, культурологічного спрямування та змістової інформації. 

Загальне спрямування іншомовної освіти на формування у студентів здатності до 

міжкультурного спілкування вимагає посиленої уваги до країнознавчого, 

лінгвокраїнознавчого, соціолінгвістичного, у нашому випадку ще й педагогічного 

аспектів як предметно-змістовного компоненту міжкультурного (професійного) 

спілкування, або діалогу культур, і відповідних навчальних матеріалів, у яких 

поєднуються когнітивно-країнознавчий (інформаційний) і комунікативно-

діяльнісний підходи [6, с. 33]. Критеріями добору подібних текстів для роботи зі 

студентами-іноземцями стали принципи фаховості, актуальності, інформативної 

та пізнавальної цінності, доступності, взірцевого мовного та мовленнєвого 

оформлення. Систематичне виконання завдань на основі роботи із навчальними 

текстами формує та вдосконалює уміння сприймати, утримувати, відтворювати 

інформацію, здійснювати її аналіз, виконувати доступні для мовців-початківців 

конструктивні завдання структурно-змістового або мовного (лексико-

граматичного) характеру: знайти початок, основну частину, кінцівку тексту, 
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поділити його на абзаци, знайти фахову термінологію та пояснити її, назвати 

слова як частину мови, обрати потрібну граматичну форму до зазначеної 

початкової. А найважливіше допоможе невимушено, природно створити 

підґрунтя для майбутньої комунікативної діяльності студентів на основі 

прочитаної інформації: відповісти на запитання за текстом, доповнити певною 

інформацією, порівняти прочитане з власним досвідом. Так, читання текстів 

«Національні страви українців», «Вишиванка», «Історія України», «Освітні 

заклади України», «Видатні українці-педагоги» тощо знайомить із національними 

традиціями, культурою, побутом, історією українців і логічним комунікативним 

завданням може бути підготовлена студентами за таким зразком розповідь про 

національний одяг, страви, історію, освітні та культурні заклади своєї країни. 

Висновки. Проблема систематичного моделювання комунікативних ситуацій 

як ефективного методичного прийому залишається актуальною, тому що дає 

змогу викладачеві забезпечити високу якість та ефективність навчальної 

діяльності, створити умови для отримання студентами ґрунтовних теоретичних і 

практичних знань у вищому навчальному закладі. Беручи активну участь у 

навчальній діяльності під час виконання умовно-мовленнєвих, природних 

(кількість яких надзвичайно обмежена) та штучних вправ або рольових ігор, 

студенти-іноземці практикуються у вирішенні проблем реального життя 

відповідного соціуму, опановують культуру приватного та ділового спілкування 

носіїв української мови, виявляють себе як особистості, вчаться досягати 

комунікативного успіху в іншомовному спілкуванні.  
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