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ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ПІД ЧАС 

РОБОТИ З АФРИКАНСЬКИМ КОНТИНГЕНТОМ 

 

Традиційно підготовчі факультети приймають на навчання інозем-
них студентів з різних країн та регіонів з різноманітними культурами, з 
іншими лінгводидактичними традиціями. Національна своєрідність 
студентів з різних регіонів проявляється у психології, мисленні, типі 
пам’яті, емоціях, сприйнятті. Вони мають особливий життєвий досвід, 
знання, звички, інтереси, ціннісні орієнтації. В зв’язку з цим на 
початковому етапі навчання виникає необхідність враховувати цілий 
ряд факторів, таких як національно-психологічні особливості іноземних 
студентів, культурна та релігійна сумісність. 

Вважаємо за потрібне звернути увагу на особливості педагогічного 
спілкування зі студентами з африканських країн. Перш за все варто 
згадати різнорідність даного контингенту. Африканських студентів 
умовно можна розділити на дві групи: це франкомовні студенти з Чаду, 
Нігеру, Кот-д’Івуару, Мадагаскару, Сенегалу та англомовні студенти з 
Гани, Кенії, Зімбабве, Нігерії, Танзанії тощо. 

Між цими групами є спільні та відмінні риси. Всі африканські  
студенти пред’являють підвищені вимоги до навчального процесу, 
проявляють схильність до глибокого, вдумливого вивчення іноземної 
мови, добре й надовго запам’ятовують новий матеріал, але дуже 
повільні в процесі навчання (особливо англомовні студенти). Вони 
довго обмірковують відповіді, повільно, хоча грамотно пишуть дик- 
танти. Викладач повинен поетапно у помірному темпі пояснювати 
новий матеріал та не квапити студента з відповіддю на уроках. По 
можливості не варто об’єднувати представників англомовної групи зі 
студентами, які легко сприймають навчальний матеріал, наприклад, з 
арабськими або латиноамериканськими. 

Студенти з англомовних африканських країн характеризуються 
незалежністю, самовпевненістю, завищеною самооцінкою з одного боку 
й сором’язливістю, скритністю – з іншого. Франкомовні студенти більш 
відкриті, контактні за англомовних студентів. Франкомовні студенти 
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мають високий інтелект, легко сприймають нову інформацію. Врахову-
ючи високий інтелект даного контингенту та добру загальноосвітню 
підготовку треба максимально навантажувати студентів на заняттях. 

Обидві групи характеризує нестабільна емоційність. Вони легко 
дратуються, легко втрачають контроль над собою й не вважають  
за потрібне приховувати прояви своїх емоцій. Враховуючи емоційну 
нестабільність даного контингенту важливо не допускати конфлікт- 
них ситуацій, в яких проявляється їхня безпринципність та бажання 
звинуватити інших. 

Франкомовні й англомовні африканські студенти вирізняються 
незалежною поведінкою в групі, не мають почуття колективізму, не 
бажають демонструвати свої невдачі. 

Африканські студенти дуже релігійні, мають цікавий внутрішній 
світ, прагнуть до обговорення питань про сенс буття та морально-етичні 
проблеми. Для них важлива підтримки викладача й духовний контакт з 
ним. Але під час обговорення релігійних тем або питань про сенс життя 
важливо уникати критики поглядів студентів. 

Слід згадати, що африканські студенти, незалежно з якої країни 
приїхали, мають природний артистизм, прекрасно співають і танцюють, 
тому їх варто залучати до участі в студентських концертах, де вони 
можуть найкращим чином проявити себе. Навіть студенти, яким 
важко опанувати іноземну мову, залюбки запам’ятовують вірші, пісні та 
виконують ролі ведучих студентських заходів. Також африканські 
студенти віддають перевагу національному вбранню, коли беруть 
участь у конференціях, концертах, що підкреслює їхню національну 
самосвідомість. 

Таким чином, можна зробити висновок, що приналежність учнів  
до певної нації з її особливою соціальною структурою, національно-
культурною специфікою і національно-психологічними особливостями 
передбачає своєрідність педагогічних та методичних підходів у 
навчанні іноземним мовам. 

Наявність знань про особливості національного менталітету студен-
тів дозволяє викладачеві будувати стратегію навчання всім видам 
мовленнєвої діяльності, вирішувати комунікативні завдання навчання. 
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