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ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ  
Й ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Субота Л. А.
Національний фармацевтичний університет

У статті схарактеризовано основні принципи навчання під час підготовки іноземних студентів фар-
мацевтичних спеціальностей на заняттях з української мови. Обґрунтовано важливість дотримання цих 
принипів в процесі вироблення вміння продукувати власні висловлювання, аргументовувати та відстоювати 
свою позицію в конкретних комунікативних ситуаціях. Окреслено актуальні питання реалізації принципів, 
зокрема системності та послідовності, комунікативної спрямованості навчання, взаємопов’язаності видів 
мовленнєвої діяльності, діалогізації навчання, дискурсивно-текстоцентричного, зв’язку теоретичних знань із 
практичною діяльністю, урахування індивідуальних особливостей у формуванні комунікативної компетент-
ності іноземних студентів фармацевтичних спеціальностей. 

Науковий текст розглянуто як одиницю комунікації, як кінцевий результат процесу мовленнєвої діяльності, 
що виконує комунікативну функцію та сприяє забезпеченню потреб спілкування, подальшому створенню дискур-
сів різних типів (усних і писемних) відповідно до комунікативного наміру в межах конкретної ситуації. Визна-
чено основні шляхи практичного застосування принципів навчання в освітньому процесі. З’ясовано, що принципи 
навчання, утворюючи єдину систему, сприяють досягненню поставлених цілей навчання, його ефективності. 

Звернено увагу, що використання загальнодидактичних і лінгводидактичних принципів у кожній конкрет-
ній навчальній дисципліні має свої особливості. Доведено, що успішність навчання української  мови, побудова 
оптимальної системи навчання безпосередньо залежить від реалізації в освітньому процесі основних дидак-
тичних, лінгвістичних, психологічних і власне методичних принципів. 

Ключові слова: принципи навчання, комунікативна компетентність, систематизація, мовленнєва діяль-
ність, комунікація, діалог, освітній процес.

Subota L. A. Principles of teaching Ukrainian as a foreign language and the main ways of its rational usage. 
The article characterizes the major principles of teaching Ukrainian to international students of pharmaceutical 
department during the preparatory course at Ukrainian classes. It has been proved that producing the original 
utterances, creating the critical statements and defending the position by a variety of linguistic means during 
the process are of utmost importance in the specific communicative situations. We outline the significant issues 
of the realization of the principles, in particular systemics and consistency, communicative character of teaching, 
the interconnection of kinds of speech activities, the necessity for increasing the proportion of dialogues, discourse 
and text-centric principles, connection of theory and practice and taking into consideration individual peculiarities in 
forming communicative competence of foreign students of pharmaceutical specialities. 

The scientific text has been defined and regarded as the unit of communication and as the final product of speech 
activity that realizes the communicative function and benefits provision for communicative needs, further creation 
of discourses of various types (oral and written) according to the communicative intention within the specific situation. 

The main ways of practical applying teaching principles in the educational process have been determined. It has 
been proved that teaching principles are closely connected and, thus, create the unified system aimed at providing 
the achievement of the set goals of learning process and define effectiveness of the process. It has been stated that 
applying general didactic and linguodidactic principles in the specific subject is marked with the distinguished 
characteristics typical of the subject under discussion. We suppose that success of teaching Ukrainian and building 
the optimal system of learning is dependent on the realization of the major didactic, linguistic, psychological 
and methodical principles in the educational process. 

Key words: teaching principles, communicative competence, systematization, speech activity, communication, 
dialogue, education process. 

Постановка проблеми та обґрунтування акту-
альності її розгляду. Стратегічною метою системи 
сучасної освіти є формування комунікативно компе-
тентної мовної особистості, яка вільно послугову-
ється усним і писемним мовленням, володіє мовою 
навчання. Процес навчання здійснюється з опертям 
на закономірності, закони навчання і завдання осві-
ти, що спрямовують освітній процес для досягнення 
поставлених педагогічних цілей. Нормативні осно-
ви навчання визначають дидактичні принципи, які 

охоплюють вивчення конкретної дисципліни на всіх 
етапах навчання та зумовлюють успішність і ефек-
тивність освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналізу й обґрунтуванню системи лінгводидактич-
них принципів у процесі навчання української  мови 
присвячено низку праць відомих мовознавців і мето-
дистів (З. Бакум, З. Валюх, М. Вашуленко, Л. Голуб-
нича, Є. Голобородько, О. Горошкіна, С. Караман, 
Я. Коменський, А. Кузьмінський, І. Кучеренко, 
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В. Лозова, С. Луцак, В. Мельничайко, Ф. Науменко, 
І. Олійник, В. Омеляненко, О. Панченко, І. Підласий, 
М. Пентилюк, К. Плиско, К. Ушинський, М. Фіцула, 
А. Чистякова та ін.). Науковці зазначають, що засто-
сування принципів навчання є необхідною умовою, 
яка сприяє підвищенню якості та ефективності 
освітнього процесу, педагогічної діяльності. 

Водночас аналіз педагогічної, психологічної 
та філософської наукової літератури засвідчує від-
сутність єдиного погляду і єдиної системи щодо 
лінгводидактичних принципів навчання. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – розглянути основні принципи навчання, 
визначити раціональні шляхи їх практичного засто-
сування у процесі навчання української мови як іно-
земної.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Насамперед необхідно з’ясувати дефініції понять 
«принципи» і «принципи навчання». Принципи 
(від лат. principium – основа, початок) – це: 1) основ-
не, вихідне положення будь-якої наукової системи, 
теорії, ідеологічного напряму і т. ін.; 2) особливість, 
покладена в основу створення або здійснення чого-
небудь, спосіб створення або здійснення чогось 
[13, 941]. Дидактичні принципи (за Г. Ващенком, 
«принципи навчання») – це «ті вихідні теоретичні 
положення, керуючись якими педагог вибирає від-
повідні засоби навчання: дидактичний (навчаль-
ний) матеріал, методи і прийоми його вивчення, 
організаційні форми опрацювання» [4, 26]. У Ново-
му словнику методичних термінів зазначено, що 
«дидактичні принципи навчання» спираються на 
розроблені в дидактиці положення теорії освіти 
й навчання, використовуються у процесі навчання 
будь-якої дисципліни і не залежать від предмета 
навчання [12, 62]. Водночас дидактичні принципи 
кожної конкретної дисципліни мають свої особли-
вості, що відображають специфіку змісту предмету, 
який вивчають [там само]. 

Загальнодидактичні й лінгводидактичні прин-
ципи навчання слугують основою вивчення дисци-
пліни «Українська мова як іноземна», упливають 
на зміст, методи, форми організації на всіх етапах 
навчання. Концептуальними підходами до кла-
сифікації та систематизації принципів навчання  
(за А. Щукіним) вважаємо лінгвістичні, психоло-
гічні та дидактичні основи навчання української 
мови, на які викладач орієнтується у своїй роботі. 
Загальнодидактичні й лінгводидактичні принципи 
тісно між собою пов’язані. Вони утворюють єди-
ну систему, мета яких – забезпечити досягнення 
поставлених цілей навчання, його ефективність. До 
комунікативного методу зараховуємо такі основні 
принципи: системності та послідовності, комуніка-
тивної спрямованості навчання, взаємопов’язаності 
видів мовленнєвої діяльності, діалогізації навчання, 
дискурсивно-текстоцентричний, зв’язку теоретич-
них знань із практичною діяльністю, урахування 
індивідуальних особливостей студентів. Розглянемо 
їх детальніше. 

Принцип системності та послідовності зорієн-
тований на ґрунтовність викладання системи знань, 
умінь і навичок, вивчення навчального матеріалу 

в логічному взаємозв’язку, в певній послідовності. 
Інакше кажучи, знання, уміння і навички повинні 
формуватися системно, в певному порядку, для того 
щоб кожен елемент освітнього процесу був логічно 
пов’язаний з іншим, при цьому формування нових 
знань відбувається на базі актуалізації опорних знань, 
засвоєних раніше, а ті, своєю чергою, створюють під-
ґрунтя для засвоєння подальших знань. Йдеться про 
творчий підхід до навчання, вибір раціональної сис-
теми навчання, логічний перехід від засвоєного мате-
ріалу до нового. Необхідність дотримання принци-
пу системності зумовлено тим, що навчання завжди 
повинно мати послідовний, системний, контрольова-
ний характер. Відповідно до мети та змісту навчання 
викладач обирає і застосовує необхідні методи й при-
йоми навчання, що ґрунтуються на принципах – від 
простого до складного, від відомого до невідомого 
з урахуванням майбутнього фаху іноземних студен-
тів фармацевтичного профілю. 

Принцип системності у словнику методичних 
термінів позначено як методичний принцип навчан-
ня, згідно з яким, мова постає як системне утво-
рення, що складається з взаємопов’язаних елемен-
тів різних структурних рівнів, об’єднаних в єдине 
ціле. Реалізація принципу системності передбачає: 
1) формування у свідомості учнів уявлення про мову 
як цілісну систему, що становить сукупність елемен-
тів (фонетичних, лексичних, граматичних) і правил 
їх уживання в мові; 2) навчання морфології на син-
таксичній основі; 3) освоєння граматики в органіч-
ному зв’язку з лексикою [12, 276].

Із принципом системності безпосередньо 
пов’язаний принцип послідовності. Системність 
розглядаємо як внутрішньо організовану сукупність 
мовних елементів, одиниць мови, об’єднаних стій-
кими зв’язками й відношеннями, що є визначальни-
ми для побудови іноземними студентами власних 
висловлювань мовними засобами. Принцип сис-
темності й послідовності, покликаний узагальнити 
мовні елементи, уможливлює з’ясування закономір-
ностей функціонування мовних одиниць різних рів-
нів і водночас на різних етапах освітнього процесу 
в логічній послідовності.

Кожному рівню навчання притаманні свої визна-
чальні чинники функціонування, врахування індиві-
дуальних особливостей іноземних студентів. Прин-
цип системності та послідовності вимагає перевірки 
й оцінки знань іноземних студентів протягом усього 
періоду навчання у ЗВО. Постійна перевірка при-
вчає студентів серйозно і систематично працювати 
впродовж навчального року. 

Таким чином, принцип системності й послі-
довності передбачає логічний і поступовий виклад 
матеріалу, тобто поєднувати новий матеріал з рані-
ше вивченим. 

Серед основних принципів комунікативного 
методу навчання вагоме місце посідає принцип 
комунікативної спрямованості навчання. Принцип 
комунікативної спрямованості навчання є провід-
ним принципом комунікативної методики викла-
дання української мови як іноземної, результатив-
ним засобом здійснення продуктивної навчальної 
діяльності іноземних студентів у ЗВО. Орієнтова-
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ний на вивчення мови через спілкування, практичне 
оволодіння студентами української мови на основі 
комунікативних ситуацій, через успішну реалізацію 
мовленнєвої діяльності, він дає змогу іноземним 
студентам досягти певного рівня комунікативної 
компетентності.

Комунікативна спрямованість навчання – пере-
думова успіху в практичному оволодінні мовленнє-
вими навичками і вміннями, створення на занятті 
таких умов, які б заохочували іноземних студентів 
до комунікації, можливості висловлювати свої дум-
ки, формулювати власні погляди, доводити особис-
ті переконання мовою, яку вивчають. Найважливі-
шим елементом успішної реалізації цього принципу 
є формування в іноземних студентів фармацевтич-
них спеціальностей умінь і навичок усного мовлен-
ня – говоріння та аудіювання. Уміння орієнтуватися 
в ситуаціях, що моделюють реальне спілкування, 
сприяють ефективному оволодінню навичками мов-
лення, різними видами мовленнєвої діяльності. Під 
час навчання за комунікативним методом іноземні 
студенти фармацевтичних спеціальностей набу-
вають комунікативної компетентності – здатності 
адекватно користуватися мовою навчання в межах 
конкретної ситуації. 

Досвід практичної роботи засвідчує, що без від-
повідного комунікативно спрямованого навчального 
матеріалу за фахом досить важко виробити в іно-
земних студентів стійкі навички усної комуніка-
ції. Досягнення необхідного рівня комунікативної 
компетентності, наявність комунікативних навичок 
сприяють розвитку в іноземних студентів здатності 
вільно спілкуватися у відповідних ситуаціях, спря-
мованих на урахування потреб мовленнєвої кому-
нікації в процесі виконання різноманітних вправ 
і завдань, що зумовлені цільовою настановою спіл-
кування (формулювати свої думки; доводити або 
спростовувати висунуте положення; висловлювати 
своє ставлення до порушеної проблеми; інформува-
ти; переконувати співрозмовника у своїх поглядах; 
аргументовано дискутувати на різні теми; доходити 
певних висновків). 

У процесі формування комунікативної компе-
тентності іноземних студентів ураховуємо прин-
цип взаємопов’язаності навчання видів мовлен-
нєвої діяльності, що передбачає вивчення мови 
з одночасним формуванням чотирьох видів мов-
леннєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читан-
ня, письма. Базовими положеннями принципу 
взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої 
діяльності у процесі оволодіння мовою навчання 
та формування діалогічного мовлення стали пра-
ці науковців різних напрямів (І. Зимня, В. Бадер, 
С. Ніколаєва, О. Щукін та ін.).

Мовленнєві вміння та навички слугують важли-
вим компонентом системи формування комуніка-
тивної компетентності іноземних студентів. Уміння 
чітко висловлювати власні думки є вирішальним при 
реалізації основних завдань комунікації. Розвиток 
мовленнєвої компетентності іноземних студентів 
фармацевтичних спеціальностей у процесі навчання 
видів мовленнєвої діяльності передбачає засвоєння 
техніки вільного спілкування мовою, яку вивчають. 

До писемного й усного мовлення зараховуємо: умін-
ня сприймати, розуміти усне й писемне мовлення, 
самостійно створювати діалогічні й монологіч-
ні висловлювання в навчально-професійній сфері 
спілкування. Із цих міркувань зосередимо увагу на 
тих випадках, коли студент говорить українською 
мовою, веде діалог зі співрозмовниками в межах 
загальновживаної тематики, але не може зрозуміло 
та коректно висловлювати думки чи дискутувати на 
фахову тематику, відстоювати власні погляди. Для 
іноземного студента, орієнтованого на професійне 
спілкування, важливо знати та співвідносити мовні 
засоби із завданнями й умовами спілкування. Ситу-
ація створює мотив для породження тексту, викли-
каючи мовленнєві дії, певну інтенцію, а, як відомо, 
саме інтенція, мотив і концепт лежать в основі будь-
якого тексту. «Концепт зумовлює змістову будову тек-
сту, а через нього – логічну» [7, 110]. У лінгвістичних 
працях інтенцію розуміють як комунікативний мов-
леннєвий намір, мету висловлювання комунікантів. 

Зазвичай діалогічне мовлення уналежнюють до 
усного, а монолог – до писемного мовлення. Писем-
не мовлення розглядають як організовану форму 
монологічного мовлення, що відбувається у процесі 
графічної фіксації написаного і його читання. Вико-
нання різних видів письмових вправ (підготовчих, 
тренувальних, завершальних) має позитивний уплив 
на процес навчання іноземних студентів у ЗВО, 
позаяк уможливлює закріплення нових знань і нави-
чок вивченого за рахунок практичної діяльності. 
Позитивні якості, притаманні писемному мовленню 
(логічність, простота, стислість, доцільність, вираз-
ність, відповідність літературним нормам тощо), 
впливають і на усне мовлення. Отже, писемне мов-
лення як важливий складник навчання української 
мови дає змогу за допомогою системи графічних 
знаків фіксувати повідомлення для передачі іншим 
особам, забезпечувати спілкування. 

Вагомого значення у процесі навчання україн-
ської мови як іноземної набуває організація навчан-
ня професійно спрямованого аудіювання (від лат. 
audire – чути), яка передбачає процес сприйняття 
і розуміння усної мови. В усному мовленні аудіюван-
ня слугує ефективним засобом навчання, що, крім 
своєї основної, власне комунікативної ролі, виконує 
і багато допоміжних функцій: стимулює мовленнєву 
діяльність студентів, є засобом формування навичок 
і умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, спри-
яє підтриманню досягнутого рівня володіння мов-
ленням, підвищує ефективність зворотного зв’язку 
і самоконтролю. Тому без перебільшення можна 
стверджувати, що правильна організація навчан-
ня аудіювання при комунікативній орієнтованості 
сучасної методики є однією з основних умов успіш-
ного оволодіння мовою в цілому [8, 325].

Аудіювання протиставляється терміну «слухан-
ня» та тісно пов’язане з навчанням усного мовлен-
ня (діалогічного і монологічного). Система вправ 
для навчання професійно орієнтованого аудіюван-
ня на практичних заняттях з української мови має 
враховувати рівень сформованості психологічних 
механізмів аудіювання іноземних студентів. Серед 
психологічних механізмів навчання професійно орі-
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єнтованого аудіювання виокремлюють такі: меха-
нізм антиципації, або ймовірного прогнозування; 
механізм внутрішнього промовляння; механізм сег-
ментування мовленнєвого ланцюга; механізм опе-
ративної пам’яті; механізм довготривалої пам’яті; 
механізм осмислення [11, 116–117].

Навички аудіювання формуються тільки в про-
цесі сприйняття мови на слух. Організація навчання 
аудіювання іноземних студентів на заняттях з мови 
побудована в основному на оригінальних наукових 
текстах за фахом і виконанні спеціальних завдань. 

Читання базується на формуванні у студен-
тів прийомів ефективного опрацювання тексто-
вої інформації, що передбачає осмислене читання, 
запам’ятовування, засвоєння матеріалу з метою 
подальшого відтворення та використання в навчаль-
но-професійній діяльності. При цьому враховуємо, 
що під час навчання студентам доводиться опрацьо-
вувати значний обсяг навчальної літератури за фахом, 
яку вони намагаються прочитати з певною швидкіс-
тю, використовуючи потрібний вид читання для різ-
них частин тексту. У методичній системі навчання 
читання (за М. Уестом) запропоновано застосування 
прийомів і методів, що мають активізувати процес 
читання, його розуміння, запам’ятовування, від-
творення. Водночас актуальним є метод активізації 
резервних можливостей студента, спрямований «на 
комплексний розвиток особистості того, хто вчить-
ся, на цілісне формування інтелектуальних, емоцій-
них і мотиваційних її сторін» у розкритті творчих 
резервів, вірі у свої сили, бажанні вчитися [5, 77].

Створення лінгвістичної бази забезпечує форму-
вання мовних і мовленнєвих навичок, сприяє розви-
тку вмінь слухати, говорити, осмислювати почуте. 
Взаємопов’язане навчання видів мовленнєвої діяль-
ності видається найбільш доцільним у такій послі-
довності: від усного мовлення – до писемного, від 
пасивних форм володіння мовою (читання, слухан-
ня) – до активних форм (говоріння, письмо).

Дієвим чинником підвищення пізнавальної 
активності іноземних студентів фармацевтичних 
спеціальностей слід назвати принцип діалогізації 
навчання.

У лінгводидактиці діалогізації навчання сприяє 
активна самостійна розумова діяльність особистості, 
тобто уміння розуміти мову співрозмовника; швидко 
реагувати на висловлювання співрозмовника; здат-
ність продовжувати діалог [10, 54]. Організації освіт-
нього простору у формі конструктивного діалогу дося-
гають за рахунок використання діалогічних методів, 
подолання психологічного бар’єру між викладачем 
і студентом. Уважаємо, що одним із найбільш важли-
вих моментів у процесі спілкування є та взаємодія, що 
встановлюється між викладачем і студентом. Викла-
дач взаємодіє зі студентами на основі своєї професій-
ної компетентності. Взаємодія в процесі спілкування 
«викладач ↔ студент» найбільш ефективна в умовах 
спільної діяльності, що залежить від взаємного впли-
ву. Вважаємо, що така взаємодія є провідною умовою 
успішної спільної предметно-практичної діяльності 
викладача та студента.

Як зазначає Л. Бірюк, «організація комунікатив-
но орієнтованого середовища за принципом діалогі-

зації навчання характеризується можливістю обміну 
думками і є таким засобом комунікації, коли кожна 
зі сторін визнає іншу як рівну, виявляє до неї інте-
рес, визнає її відмінності, поважає її унікальність» 
[3,  21]. Доцільним є створення комунікативних 
ситуацій у формі діалогу, оскільки принцип діа-
логічності передбачає природне та повне викорис-
тання мовленнєвих умінь у процесі реальної кому-
нікації. Це означає, що основною процесуальною 
характеристикою комунікативно орієнтованої підго-
товки майбутнього фахівця є навчальна комунікація, 
що актуалізує, робить значущими особистісні й про-
фесійні функції студентів.

Діалогізацію освітнього процесу розглядаємо 
як систему роботи, спрямовану на підвищення піз-
навальної активності особистості та забезпечення 
професійної підготовки фахівців для фармацевтич-
ної галузі. Термін «діалогізація» у словнику укра-
їнської мови визначено як «виклад літературного 
твору у формі діалогу» [14, 295]. За визначенням 
Л. Сахарчук, діалог – це найпоширеніший і най-
давніший вид мовленнєвої діяльності, через яку 
безпосередньо реалізується соціальна комунікація 
[6, 184]. Використання діалогу в навчанні україн-
ської мови є необхідною умовою вдосконалення 
процесу формування комунікативної компетент-
ності іноземних студентів за допомогою апробова-
ної системи завдань.

Система завдань спрямована на розвиток таких 
навичок і вмінь: відтворення тексту-зразка з пере-
будовою або доповненням його змісту, підготов-
леного та непідготовленого мовлення на матеріалі 
одного чи кількох джерел. Завдання цього типу слу-
гують для закріплення навчального матеріалу, спо-
нукають іноземних студентів відпрацьовувати мовні 
моделі в реальному спілкуванні, звичку висловлю-
вати свої думки мовою, яку вивчають, розвивають 
уміння вести діалоги, що дуже важливо для участі 
в семінарах, для виступів на конференціях, захисту 
курсових і дипломних робіт. Водночас у студентів 
удосконалюються навички та вміння точно й логіч-
но формулювати свою думку, правильно ставити 
запитання, доречно відповідати на поставлені запи-
тання. З огляду на тісний зв’язок мови й мовлення 
навчальну діяльність іноземних студентів організо-
вано таким чином, щоб вони виконували вмотиво-
вані дії з мовленнєвим матеріалом для розв’язання 
комунікативних завдань, спрямованих на досягнен-
ня цілей і намірів спілкування мовою, яку вивчають.

Система навчання діалогу передбачає оволодіння 
мовленнєвими вміннями і навичками з урахуванням 
структурних компонентів діалогічної навчальної 
діяльності: мотиваційного (інтерес до діалогічно-
го вербального спілкування засобами української 
мови), комунікативного (увага до комунікативних 
ознак мовлення), організаторського (володіння 
ситуацією спілкування, керівництво навчальною 
дискусією), креативного (висловлення оригіналь-
ного бачення проблеми у процесі професійного 
діалогу), емоційного (емоційний уплив на співроз-
мовника засобами української мови в поєднан-
ні з невербальними), оцінного (аналіз студентами 
результатів спільної бесіди, оцінка і самооцінка 
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ними можливостей організувати та реалізувати діа-
логічне навчання в освітніх закладах). 

Важливим завданням методики навчання діалогу 
вважають формування умінь у певній навчально-мов-
леннєвій ситуації починати діалог з використанням 
відповідної ініціативної репліки. Діалогу прита-
манні стандартні короткі фрази, де кожна наступна 
фраза пов’язана з попередньою; логічні наголоси, 
виділення за допомогою інтонаційних засобів того 
значущого, про що запитує співбесідник. 

Навчання супроводжується комплексом трену-
вальних вправ, що передбачають заучування готових 
мовних зразків, виконання мовленнєво-розумових 
завдань, засвоєння елементів діалогу, самостійну 
будову діалогу на основі запропонованої навчальної 
комунікативної ситуації. Кінцева мета виконання 
навчальних завдань полягає у формуванні навичок 
(тобто автоматизованих умінь) практичного вико-
ристання діалогічних реплік, відпрацюванні інозем-
ними студентами вмінь створювати власні діалоги 
різних функціональних типів. Досягненню цієї мети 
мають бути підпорядковані (прямо чи опосередко-
вано) всі пропоновані мовні завдання та мовленнєві 
вправи, над якими працюють іноземні студенти на 
заняттях з української мови. Діалогізація навчання 
зумовлює систематичність і активність роботи на 
практичних заняттях, послідовне і регулярне вико-
нання комунікативних завдань, сприяє розвитку 
і вдосконаленню усного мовлення іноземних сту-
дентів ЗВО. 

Формування комунікативної компетентності 
іноземних студентів фармацевтичних спеціальнос-
тей у процесі навчання української мови побудо-
вано також на дискурсивно-текстоцентричному 
принципі, який передбачає визнання професійно 
орієнтованого тексту найважливішою одиницею 
навчання у ЗВО. Реалізується такими напрямами: 
навчання мови здійснюється на основі тексту як 
одиниці мови, завдяки якій відбувається пізнання 
мовних явищ та засобів, формується система мов-
них понять; текст виступає як мовленнєвий витвір, 
результат використання системи мови, оскільки 
з опертям на нього вивчають мову в дії, засвою-
ють закономірності функціонування мовних засо-
бів у мовленні; текст – основний засіб оволодіння 
усною та писемною формами українського мовлен-
ня, оволодіння мовленнєвою діяльністю у всіх її 
видах (читання, говоріння, аудіювання, письмо), він 
є підґрунтям формування комунікативної компетен-
ції; текст є засобом створення ситуацій, за допомо-
гою яких здійснюється реальне спілкування [1, 142]. 
Дискурсивно-текстоцентричний принцип уважають 
одним із засадничих принципів навчання, позаяк 
саме текст є джерелом для аналізу мовних одиниць 
різних рівнів, пов’язаних з конкретною мовленнє-
вою ситуацією.

Різні аспекти реалізації дискурсивно-текстоцен-
тричного  принципу в процесі навчання української 
мови іноземних студентів фармацевтичних спеці-
альностей досі перебувають поза належною увагою 
науковців. У комунікативній лінгвістиці текст як 
об’єкт наукового пізнання співвідноситься з понят-
тям «дискурс». Їх часто вживають як синоніми. 

У більш загальній формі текст розуміють як склад-
ник дискурсу. 

Дискурсивно-текстоцентричний принцип – це 
складний комунікативний процес сприйняття і тво-
рення повідомлення, пов’язаний із сукупністю мов-
леннєвих дій, виконуваних адресатами в контексті 
певної соціальної ситуації, де текст виступає і як 
предмет мовлення (лінгвістичний план), і як його 
продукт, і як основний засіб комунікації (методич-
ний та комунікативний плани) [9,  76].

Вивчення мови на основі текстів за фахом, наяв-
ність необхідних мовних одиниць, завдання для 
самостійного опрацювання навчального матеріалу, 
побудова та мовне оформлення власних висловлю-
вань різних типів і стилів мовлення ґрунтуються на 
дискурсивно-текстоцентричному принципі, зокрема 
в аспекті опанування мовних одиниць на основі про-
фесійно орієнтованих текстів та їх мовленнєвої реа-
лізації під час комунікації.

Дискурсивно-текстоцентричний принцип пози-
тивно впливає на процес навчання, серед іншого на 
активізацію навчально-пізнавальної діяльності, під-
вищення інтересу іноземних студентів до вивчення 
української мови. 

Принцип особистісно орієнтованого навчання, 
урахування індивідуальних особливостей інозем-
них студентів – одна з головних передумов якісної 
освіти. Урахування індивідуальних особливостей 
іноземних студентів у процесі навчання української 
мови є необхідним, позаяк будь-який вплив на орга-
нізм викликає відповідну реакцію. Тому завдання 
педагога повинно полягати в діалогічній взаємодії зі 
студентом як з особистістю, створенні сприятливих 
умов для всебічного розвитку іноземного студента, 
для розкриття та реалізації його потенційних мож-
ливостей в обраній майбутній професії.

Використання індивідуальних форм роботи на 
заняттях з української мови як іноземної сприяє 
реалізації особистісно-орієнтованого підходу до 
кожного студента і є необхідною умовою успішної 
взаємодії на всіх етапах навчання у ЗВО. Зазначимо, 
що комунікативно-творча і психологічно-комфортна 
педагогічна взаємодія, взаємовплив і взаєморозумін-
ня викладача та студентів, стосунки на рівноправ-
ній основі спілкування в межах освітнього процесу 
забезпечують перехід від монологічного до діало-
гічного мовлення. Призначення викладача – створи-
ти атмосферу для успішного діалогу зі студентами 
та забезпечити організацію індивідуальних і групо-
вих форм спілкування. Основне завдання викладача 
полягає в тому, щоб забезпечувати іноземних сту-
дентів знаннями, необхідними для ведення бесіди, 
участі в обговоренні, публічного виступу. 

Отже, навчання української мови буде результа-
тивнішим, якщо реалізувати принцип урахування 
індивідуальних особливостей іноземних студентів. 
Суб’єктні взаємини між викладачем і студентами 
та їхні міжособистісні стосунки – основна умова 
результативного навчання.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Підсумовуючи зазначе-
не, можемо констатувати, що принципи навчання 
лежать в основі вивчення будь-якої дисципліни, 
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зокрема української мови, як взаємопов’язані вихід-
ні положення, що визначають стратегію і тактику 
освітнього процесу на кожному етапі навчання іно-
земних студентів у ЗВО. Основні дидактичні прин-
ципи формування комунікативної компетентності 
виявляються у певному взаємозв’язку та взаємоза-
лежності, пов’язані із цілями, змістом, методами, 
прийомами, організацією навчання й дотриман-

ням таких взаємопов’язаних педагогічних умов: 
вивчення індивідуальних особливостей учасників 
освітнього процесу; організація диференційованого 
навчання, індивідуальний підхід до кожного студен-
та, створення педагогічної ситуації, яка б сприяла 
формуванню пізнавальної й творчої активності іно-
земних студентів, підвищенню інтересу до вивчення 
предмету. 

Субота Л. А. Принципи навчання української мови як іноземної й основні шляхи її раціонального використання
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