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РОБОЧИЙ ЗОШИТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОМПЛЕКСУ ПІДРУЧНИКІВ

У статті проаналізовано важливість використання комплексу навчальних матеріалів 
з української мови як іноземної для використання на практичних заняттях. Викладачі кафе-
дри української та російської мови Інституту філології підготували навчальний посібник 
та робочий зошит з української мови для іноземних здобувачів вищої освіти в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка. Навчальний комплекс розширює словни-
ковий запас студентів-іноземців, розвиває практичні навички вживання граматичних форм 
української мови, вчить правильно формулювати речення та висловлювати свою думку, вжи-
вати формули мовленнєвого етикету.

Нині тенденція використовувати саме робочі зошити під час вивчення іноземної мови стає 
найбільш популярною, оскільки цей формат навчальних матеріалів дає змогу викладачеві пра-
цювати зі студентами на практичних заняттях, організувати самостійну роботу здобувачів 
або дати завдання на відпрацювання пропущеного заняття. Особливістю робочого зошита 
є те, що результат роботи іноземні студенти можуть фіксувати на його сторінках.

Велика кількість схем, малюнків дасть змогу студентам легше опановувати українську 
мову та зацікавить їх у самостійній роботі. Неймовірна кількість сучасних текстів про 
історію та сьогодення України, традиції української родини, побуту, життя, відпочинку, 
про досягнення в науці, мистецтві тощо ознайомлять іноземних студентів із традиціями 
та звичаями країни, в якій вони вирішили здобувати вищу освіту. Робочий зошит складається 
з 12 розділів, кожен з яких має лексичний та граматичний матеріали. Обсяг кожної теми 
досить великий (12–15 сторінок). Теми мають чітку структуру: передтекстові завдання 
(ознайомлення з новою лексикою, граматичні завдання); текст; післятекстові завдання 
(робота над засвоєною лексикою, матеріалом тексту, додаткові тексти або діалоги, опра-
цювання інтенцій української мови, відтворення інформації); контроль знань.

Крім того, в кожному розділі опрацьовуються мовні етикетні формули, наприклад 
вітання, знайомство, порада, згода, відмова, привітання, схвалення тощо.

Ключові слова: українська мова як іноземна, робочий зошит, лексичний і граматичний 
матеріал, навчальні тексти і завдання, етикетні формули.

Постановка проблеми. Сьогодні все більше 
іноземних громадян отримують вищу освіту 
в Україні. Так, із кожним роком збільшується кіль-
кість іноземних студентів здобувачів, які навча-
ються в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка. У 2020–2021 н.р. зареє-
стровані студенти-іноземці з 58 країн світу.

Викладачі кафедри української та російської 
мов як іноземних Інституту філології створили 
навчальний комплекс підручників з української 
мови як іноземної з метою поліпшення якості 
освіти та рівня знань здобувачів вищої освіти. 
Такі роботи викладачів кафедри сприяють під-
триманню високого міжнародного рівня іміджу 
університету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У. Соловій та Г. Іванишин стверджують, що важ-
ливою педагогічною умовою успішної підготовки 

іноземних громадян у закладах вищої освіти 
є інформаційно-методичний супровід навчального 
процесу, який передбачає систему забезпечення 
навчальними матеріалами та наявність ефектив-
них навчально-методичних засобів [6, с. 33].

К.В. Дегтярьова говорить, що для глибшого 
засвоєння іноземними студентами знань із мови 
потрібно постійно створювати нові та вдоскона-
лювати наявні навчальні засоби, упроваджувати 
в навчальний процес найдосконаліші сучасні 
форми та методи навчання [2, с. 2]. Так, багато 
лінгвістів працюють нині над створенням посіб-
ників для навчання іноземних студентів україн-
ської мови. Наприклад, В. Винник, В. Вінницька, 
І. Драч, Г. Іванишин, Л. Красовська, Л. Купле-
вацька, О. Палінська, У. Соловій, О. Тростинська, 
О. Туркевич, С. Чезганов та інші. Над питан-
ням доцільності використання робочого зошита 
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під час вивчення мови як іноземної працювали 
К. Дегтярьова, О. Литвин, Н. Лисенко, О. Палін-
ська та інші.

Ольга Литвин створила робочий зошит для сту-
дентів з української мови як іноземної. Він містить 
дванадцять тематичних комунікативних блоків, 
що охоплюють основні сфери життя та діяльності 
людини в україномовному середовищі, а це особ-
ливо актуально для студентів першого і другого 
року навчання в університеті. Кожна із запропо-
нованих самостійних робіт передбачає можливість 
застосувати вивчений під час аудиторних занять 
словниковий запас та закріпити вміння викорис-
товувати базові правила граматики через роботу 
з перекладним словником, виконання нестандарт-
них вправ, спрямованих на розвиток зв’язного мов-
лення, опрацювання діалогів та текстів для домаш-
нього читання. Особливістю збірника є те, що 
частину роботи студенти можуть фіксувати на його 
сторінках, що увиразнює інтерактивний аспект під 
час вивчення писемного мовлення [4, с. 6].

Постановка завдання. Метою статті 
є доведення ефективності використання робочого 
зошита під час вивчення студентами української 
мови як іноземної в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка. Завданнями 
є: аналіз останніх досліджень у цій галузі, опис 
останніх підходів до створення навчальних посіб-

ників, використання робочого зошита на практич-
них заняттях з української мови як іноземної.

Виклад основного матеріалу. Викладачами 
кафедри української та російської мов як інозем-
них Інституту філології було створено та опублі-
ковано навчальний комплекс посібників з україн-
ської мови як іноземної:

1. Українська мова: навчальний посібник 
для іноземців / С.М. Дерба, В.О. Любчевська-
Сокур; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології,  
Каф. укр. та рос. мов як іноз. [2-ге вид, випр. 
і допов.]. Київ: Фенікс, 2020. 180 с.

2. Козацька нація. Навчальний посібник 
з української мови для іноземних студентів: 
робочий зошит / С.М. Дерба, В.О. Любчевська-
Сокур. Київ: «Видавництво «Фенікс», 2021. 160 с.

Навчальні посібники призначені для інозем-
них студентів, які мають базові знання із грама-
тики української мови. Матеріал дає змогу здобу-
вачам удосконалювати навички читання, писання 
й говоріння. Навчальний комплекс розширює 
словниковий запас студентів-іноземців, розвиває 
практичні навички вживання граматичних форм 
української мови, вчить правильно формулювати 
речення та висловлювати свою думку, вживати 
формули мовленнєвого етикету.

Робочий зошит з української мови як іноземної 
поділений на 12 тематичних розділів:

Рис. 1
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− Українська родина;
− Традиційне українське житло;
− Подорож Україною;
− Українська нація;
− Здоров’я, гігієна. Самопочуття;
− Українська традиційна кухня;
− Традиції, свята;
− Природа: рослини і тварини України, запо-

відники;
− Відпочинок;
− Київ;
− Освіта в сучасних умовах;
− Робота: нові вимоги часу.
Велика кількість малюнків і схем має заціка-

вити студентів у вивченні української мови. Це 
сприятиме опануванню навчального матеріалу 
(наприклад, рис. 1).

Останнім часом саме формат робочого зошита 
стає найбільш популярним і перспективним як 
жанр навчальної літератури, оскільки цей різно-
вид навчального посібника можна використову-
вати як для аудиторної роботи, так і для самостій-
ної роботи іноземних студентів.

Використання робочих зошитів у навчальному 
процесі сприяє якісному засвоєнню навчального 
матеріалу; набуттю і закріпленню практичних 
умінь і навичок; формуванню у студентів нави-
чок самостійної роботи і самоконтролю; розви-
тку мислення, активізації навчально-пізнавальної 
діяльності; організації контролю за перебігом 
навчального процесу тощо. Можна виокремити 

такі переважні дидактичні можливості робочих 
зошитів, як:

1) оперативне пред’явлення студентам завдань 
для виконання вправ, самостійних і контрольних 
робіт;

2) наявність необхідних теоретичних відомос-
тей, рекомендацій і вказівок для виконання вправ, 
у деяких випадках – відповідей до вправ;

3) індивідуалізація навчального процесу.
Використання робочих зошитів сприяє раціо-

нальній організації навчального часу і навчальної 
роботи студентів [2, с. 3].

Головним завданням, на думку викладачів, 
є комунікативна спрямованість навчальних посіб-
ників. Вони містять цікаві тексти про історичне 
минуле та сучасність України. Саме за допомогою 
текстів іноземні студенти мають можливість ознайо-
митися з українською історією, умовами сучасного 
життя і побуту українців, традиціями та звичаями 
народу тощо. Студенти-іноземці ознайомлюються 
з досягненнями в українській науці, мистецтві, соці-
альному житті, зі звичаями, морально-етичними 
і психологічними засадами українців. Така краї-
нознавча спрямованість навчальних текстів надзви-
чайно важлива не лише для мовного, а й для куль-
турного розвитку іноземних громадян, які вирішили 
навчатися в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка.

Крім того, в кожній темі є завдання на закрі-
плення граматичного матеріалу з української 
мови:

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

− дієслово (категорія часу);
− іменник (категорії роду, числа, відмінка);
− прикметник (категорії роду, числа, відмінка, 

ступені порівняння прикметників);
− займенник;
− числівник (включно з правилами вживання 

дат).

Наприклад, можна розглянути типові завдання 
на рис. 2.

У кожній темі робочого зошита опрацьову-
ються етикетні формули української мови. Це 
і вітання, і відмова, і згода, і привітання, і схва-
лення, і сумнів, і прохання, і подяка, і знайомство 
тощо. Наприклад, як на рис. 3.
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Обсяг кожної теми досить великий (12–15 сто-
рінок). Теми мають чітку структуру:

− Передтекстові завдання (ознайомлення 
з новою лексикою, граматичні завдання).

− Текст.
− Післятекстові завдання (робота над засвоє-

ною лексикою, матеріалом тексту, додаткові тек-
сти або діалоги, опрацювання інтенцій україн-
ської мови, відтворення інформації).

− Контроль знань (наприклад, рис. 4).
Висновки і пропозиції. «Козацька нація. 

Навчальний посібник з української мови: робочий 

зошит» можна використовувати для виконання 
письмових завдань на практичних заняттях з укра-
їнської мови як іноземної, для самостійної роботи 
студентів-іноземців або для відпрацювання про-
пущених занять.

Матеріали робочого зошита ознайомлюють 
студентів із живою українською мовою за допо-
могою сучасних текстів та діалогів, а також дають 
можливість опанувати українські етикетні фор-
мули та зразки їх вживання з метою розвитку 
комунікативних навичок іноземних здобувачів 
вищої освіти в Україні.
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Derba S. M. WORKBOOK ON THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE 
AS AN INTEGRAL PART OF THE TEXTBOOK COMPLEX

The article analyzes the importance of using a set of educational materials on the Ukrainian language as 
a foreign language for use in practical classes. Teachers of the Department of Ukrainian and Russian Language 
of the Institute of Philology have prepared a textbook and workbook on the Ukrainian language for foreign 
graduates at the Taras Shevchenko National University of Kyiv. The educational complex expands the vocabulary 
of foreign students, develops practical skills of using grammatical forms of the Ukrainian language, teaches to 
formulate sentences and express their opinions correctly, to use formulas of speech etiquette.

Currently, the tendency to use workbooks in the study of a foreign language is becoming the most popular, 
because this format of teaching materials allows the teacher to work for students in practical classes, organize 
independent work of applicants or give assignments to complete missed classes. The peculiarity of the workbook 
is that the result of the work can be recorded by foreign students on its pages.

A large number of schemes, drawings will allow students to more easily master the Ukrainian language 
and interest them in independent work. An incredible number of modern texts about the history and present 
of Ukraine, the traditions of the Ukrainian family, life, life, leisure, achievements in science, art and others. will 
acquaint foreign students with the traditions and customs of the country in which they decided to pursue higher 
education. The workbook consists of 12 sections. Each of which has lexical and grammatical materials. The volume 
of each topic is quite large (12 – 15 pages). Themes have a clear structure: Pretextual tasks (acquaintance with new 
vocabulary, grammar tasks); Text; Post-text tasks (work on the acquired vocabulary, text material, additional texts 
or dialogues, elaboration of intentions of the Ukrainian language, reproduction of information); Knowledge control.

In addition, each section deals with language etiquette formulas, such as greetings, acquaintances, advice, 
consent, refusal, greetings, refusal, approval, and others.

Key words: Ukrainian as a foreign language, workbook, lexical and grammatical material, educational 
texts and tasks, etiquette formulas.


