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В Україні викладання української мови для іноземних студентів має 

багато невирішених проблем, серед яких можна виділити відсутність державної 

політики щодо вивчання української мови, недостатня розробленість методик 

викладання української мови як іноземної, невідповідність кількості та якості 

навчально-методичної літератури з української мови для іноземців. Іноземні 

студенти, що навчаються у вищих навчальних закладах Східної України, мають 

слабку мотивацію у вивченні української мови, оскільки побутове спілкування 

у цьому регіоні здійснюється переважно російською мовою. 

Методика викладання української мови як іноземної досі знаходиться на 

початковому етапі, але викладачі набувають досвіду, спираючись на методику 

викладання російської чи англійської мов як іноземної. Наразі ж важливим є 

визначення методичних засад саме української мови як іноземної. З огляду на 

проблеми розробки методик викладання української мови іноземним 

студентам, дана тема залишається актуальним питанням. 

Оскільки в теперішній час у вищих навчальних закладах України 

відбувається реформування навчального процесу, то, безперечно, 

впровадження сучасних технологій, підходів і методик навчання української 

мови як іноземної в освітній процес сприятиме підвищенню якості її 

викладання та вивчення. На сьогодні найбільше поширення у викладанні 

української мови як іноземної отримує методологія навчання з допомогою 

медіазасобів, які використовуються як в самостійній роботі студентів, так і при 

груповому навчанні на заняттях. При створенні інструментів для навчання та 

тестування, тобто спеціального програмного забезпечення, необхідно 

враховувати методи та підходи, які використовують у комп’ютерних 

технологіях навчання, а також досвід застосування нових інформаційних 

технологій та Інтернету з освітньою метою. 
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