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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 
 

Найбільш відповідальну роль у процесі навчання української мови як іноземної 

відіграє початковий етап навчання. Саме на цьому етапі формується мовна база іноземних 

студентів, іуд того, наскільки успішно буде йти процес її формування, залежить і рівень 

формування комунікативної компетенції. Адже саме граматика, на думку академіка Л.В. 

Щерби є збірником правил мовної поведінки [3]. І правила, які входять до неї, повинні 

бути точними та відповідати мовній дійсності; вони повинні керувати тим, хто говорить, 

при складанні фрази відповідно до тих думок, які той, хто говорить, хоче висловити. 

Тобто кінцева мета навчання, до якої ми підводимо наших іноземних студентів у кінці 

початкового етапу навчання, полягає у формуванні комунікативних здібностей у 

іноземних студентів – вміння будувати мовленнєве висловлювання залежно від ситуації, 

тобто висловлювати свої думки українською мовою, вміння будувати речення, що 

відповідають певним мовленнєвим ситуаціям, згідно з нормами української мови. Тому 

так важливо дотримуватися чіткої системи та послідовності у роботі над мовними 

явищами в іноземній аудиторії на початковому етапі. 

Приступаючи до вивчення української мови іноземні студенти не завжди готові до 

того, що вони можуться зустрітися з труднощами, які можуть призвести до невпевненості 

у власних силах, і як наслідок – до втрати бажання вивчати українську мову. Тому 

завдання викладача на початковому етапі навчання полягає як раз у тому, щоб бути в 

змозі підтримувати постійний інтерес до вивчення української мови, стимулювати 

бажання вивчати мову. Іноземні студенти повинні відчувати, що мова, яку вони вивчають, 

є для них як засобом спілкування, так і засобом отримання і обміну інформацією, коли 

вони слухають, говорять, читають на українській мові. 

Не втратити інтерес при вивченні української мови на початковому етапі покликані 

навчальні матеріали. З одного боку вони повинні викликати пізнавальний інтерес у 

іноземних студентів, бути достатньо складними, щоб вирішення поставлених у них питань 

принесло задоволення, а з іншого боку, їх складність не повинна перевищувати рівень 

знань, які вже є у іноземних студентів. 

Саме позитивні емоції, які з'являються при успішному вирішенні мовної ситуації, 

яка виникає, підвищують сприйнятливість аналізаторів і збудженість нервових центрів у 

корі головного мозку сприятливо впливають на засвоєння предмету [2]. 

Поставлене завдання передбачає необхідність контролю не тільки за засвоєнням 

іноземними студентами мовних явищ у теоретичному плані, але і вмінь практично 

користуватися елементами мовної системи у конкретній мовленнєвій ситуації. При 

комунікативно орієнтованому навчанні особливе місце займають як контролююча, так і 

навчальна функція контролю. Вона виявляється у поступовому формуванні у іноземних 

студентів самоконтролю та самооцінки як факторів, направляючих і стимулюючих їх 

навчальну діяльність. При цьому процес навчально-пізнавальної діяльності може бути 

успішним лише у цьому випадку, якщо оцінка не завершує, а супроводжує його на всіх 
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етапах. Отже, етапи контролю і – як результат – оцінювання знань та вмінь повинні 

відповідати етапам навчання. У цьому випадку контроль (і оцінка) співвідносяться з 

етапом формування комунікативної і, у тому числі, мовної компетенції. 

У практиці викладання української мови як іноземної елементи комунікативного 

контролю не завжди знаходять активне застосування, часто застосовуються безсистемно. 

На наш погляд, цікавою формою комунікативного контролю є навчальні екскурсії. Так, 

завершуючим етапом вивчення граматичних тем місцевого й орудного відмінків може 

стати екскурсія центральною частиною Харкова, коли іноземні студенти отримують 

можливість активізувати набуті ними мовні знання, а оточуючі реалії викликають інтерес. 

Усвідомлення того, що отримані знання, вміння та навички можна зараз же примінити на 

практиці, а також можливість зробити це, приносить безперечне задоволення. 

Форми комунікативного контролю можуть бути різноманітними. Включення 

ігрових моментів у навчальну діяльність завжди викликає інтерес у іноземних студентів. В 

ігровій ситуації завдяки моменту умовності відносно легко відтворити та імітувати 

фактори, які обумовлюють комунікацію. Гра дозволяє варіювати ці фактори невимушено 

та природно, створює в аудиторії атмосферу вільного спілкування. І мовлення іноземних 

студентів оцінюється не за посередніми критеріями (швидкість читання, кількість і 

характер помилок, кількість реплік), а й за комунікативним ефектом. Так, безумовний 

інтерес іноземних студентів викликає розігрування ситуацій з опорою на вивчений 

мовний матеріал ("Уявіть, що ви прийшли до аптеки, вам потрібно купити ліки від 

головного болю, купіть їх", "Поясніть своєму другу, де знаходиться магазин "Караван", як 

краще доїхати туди, що там можна купити" та інші). Викладачу важливо спонукати 

іноземних студентів до активного продуктивного мовлення, не забуваючи при цьому 

акцентувати їх увагу на правильному виборі мовленнєвої форми. 

Цікавою формою контролю є тематичні уроки. При цьому вибір теми, наповнення 

уроку лексико-граматичними одиницями, мовними конструкціями доцільно проводити, 

виходячи зі ступеня зацікавленості студентів у тій чи іншій комунікації. Так, наприклад, 

урок напередодні Нового року. З одного боку такий тематичний урок дає можливість 

познайомити іноземних студентів з культурними традиціями українського народу, а з 

другого, прихід Діда Мороза та Снігуроньки перетворює використання знайомих мовних 

форм у цікавий діалог. Тут кожний іноземний студент має можливість розповісти про 

себе, використовуючи певні мовні кліше, застосувати етикетні форми відповідно до 

новорічного свята. Немаловажним є і те, що іноземні студенти отримують можливість 

психологічно переступити мовний бар’єр і вийти у комунікацію. 

Екскурсії розігрування ситуацій, тематичні уроки є, безумовно, формою контролю 

на початковому етапі, дають широкі можливості розкритися кожному іноземному 

студенту, реалізувати на практиці отримані лексико-граматичні вміння та навички. Окрім 

того, вони сприяють поглибленню інтересу до української мови, до культури українського 

народу і створюють особливу емоційну атмосферу, яка сприяє підвищенню мотивації, так 

як саме викладач української мови як іноземної більше, ніж викладач інших предметів на 

початковому етапі, повинен втручатися в емоційну атмосферу уроку та забезпечити 

виникнення у іноземних студентів емоційного стану, який сприятиме їх навчальній 

діяльності. 
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