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Актуалізовано проблему методологічного забезпечення процесу навчання
української мови як рідної та державної для громадян України та як чужої для іноземців у
контексті вимог сертифікації досягнень кваліфікаційних рівнів за європейськими
стандартами.
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Тема наукового семінару „Мова як іноземна: проблеми сертифікації за
європейськими стандартами” є надзвичайно важливою і на сьогодні більш ніж
актуальною. Вона змушує нас задуматися над тим, наскільки за змістом, по суті, а
не за офіційною формою є сертифікованим за європейськими стандартами курс
сучасної української літературної мови як рідної та державної для громадян
України, і як чужої для іноземців, тобто наскільки він відповідає запитам часу,
потребам розвитку української нації, держави і суспільства та нашій орієнтації на
європейські культурні й економічні цінності. Маю на увазі те, як повільно
осучаснюється методика навчання української мови у середній спеціальній школі і
викладання у вищій профільній школі, тоді як мовознавча наука (лінгвістика)
інтенсивно розвивається і диференціюється на окремі напрями з претензією на
визнання їх новими лінгвістичними науками.
Нині в науці про мову одночасно використовують кілька напрямів
лінгвістичних досліджень: до панівного у школах і вишах формально-граматичного,
порівняльно-історичного доєдналися іманентно-семасіологічний, структурносистемний, структуральний, квантитативний, повертається й актуалізується
антропологічний і відповідно психолінгвістичний, комунікативний. Це дає змогу
ширше, глибше досліджувати мову і всебічно та повніше її описувати. У результаті
на початок ХХІ століття на стику лінгвістики з іншими гуманітарними науками
(філософією, логікою, семіотикою, етнологією, психологією, нейрофізіологією,
когнітологією, соціологією, прагматикою, культурологією, комунікатологією,
політологією) виформовуються нові галузі мовознавчої науки, які доповнюють,
поширюють, поглиблюють та урізноманітнюють традиційні образи мови
(фонетичний, графічний, стилістичний) і створюють нові. Це лінгвофілософія,
соціолінгвістика,
лінгвополітологія,
етнолінгвістика,
лінгвокогнітологія,
________________________
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прагмалінгвістика, лінгвоаналіз тексту, лінгвосинергетика, лінгвокультурологія,
комунікативна лінгвістика та лінгвометодологія [3: 7] як основа методологічного
впорядкування цього грона мовознавчих наук, що в своєму об’єкті мають спільне
(мову) і відмінне (окремі її ознаки та функції). І на це немає іншої ради ні
мовознавцям-теоретикам, ні мовознавцям-практикам, як активно включатися в
різноаспектні дослідження української мови, вводити нові спецкурси й семінари з
названих мовознавчих наук, виформовуючи сучасний інтегрований (бо об’єкт же
один) навчальний курс української мови з профільними варіантами для різних
контингентів вищої школи, і робити його нормативним. Він має бути в основі своїй
системно-граматичним, а в змістово-вербальному наповненні – когнітивноментальним, лінгвокультурологічним, прагматично доцільним, комунікативно
зручним. Це посилюватиме у студентів здатність і бажання сприймати українську
мову, поглиблюватиме розуміння її природної сутності і суспільної
поліфункціональності, її культуротворчої ролі і значення у формуванні особистості
в сучасному суспільстві. На основі цього курсу або у співвіднесенні з ним
відповідно до специфіки контингентів формуються програми навчання української
мови як рідної для українців та інших етноособистостей, що визнали своє
українство; як державної для українських громадян – представників національних
меншин; як професійної другої (філологічної) освіти, української мови як іноземної
для громадян інших держав.
Інтеграційно-глобалізаційні процеси в сучасному інформаційнокомунікативному і світовому просторі породжують нові запити у сфері навчання і
методики викладання української мови, сучасною мовою кажучи, розширюють
новий „ландшафт освіти”: потребу окремої програми навчання української мови для
адаптації міграційного (часто дуже збірного) контингенту з іноземців в українських
навчальних закладах і потребу шукати нові шляхи та ефективні способи навчання
української мови дітей – громадян України за кордоном, щоб вони не позбувалися
свого етносу, і для підготовки і підвищення кваліфікації учителів української мови,
які працюють у суботніх, недільних українських школах за кордоном. Саме такий
курс навчання української мови для вчителів з діаспорних шкіл розроблено в
нашому університеті [2]. А ще є потреби навчання української мови за другим чи й
третім фахом та в освіті дорослих, освіті протягом усього життя (неперервна
освіта); випереджувальне навчання, відкрите майбутньому; самонавчання,
самовиховання, самоосвіта.
Для вирішення питань, спричинених цими запитами, необхідна посилена
увага до сучасної української лінгвометодології і лінгвометодики, вона допомагатиме у
процесі вироблення концепції навчальних курсів з української мови як іноземної для
конкретних контингентів, змістового його наповнення і послідовного оновлення,
укладання програм, розробки навчально-методичного забезпечення і технологічного
оснащення. Це передусім інноватика, „як новий напрям у науці” [1: 20–21], як окрема
методологічна позиція нашого ставлення до усього, що може допомагати
удосконалювати знання, поліпшувати якість життя, впроваджувати нові технології,
формувати нові моделі успішної діяльності й культурної поведінки. А відповідно й
виховувати сучасні креативні особистості, сповнені внутрішньою духовноінтелектуальною енергією, здатні до саморуху, самовивищення, самовдосконалення.
Це ще раз і вкотре сучасність ставить перед національною освітою
нагальну вимогу створити всі ідеологічні й економічні умови та передумови,
дидактичну систему й ефективні методики виховання молоді (від віку немовляти до
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повноліття) з тим, щоб формувати покоління українців, здатних за умов неминучої
глобалізації до прогресивного національного поступу. У зв’язку з цим зростає роль
особистостей у кількох аспектах: як творців соціуму і соціальних систем, що
творяться і розвиваються інтелектом особистостей; як носіїв культурно-історичної
пам’яті етносу, що надає перспективу розвитку нації; як громадян, що формують і
забезпечують існування держави; як антропологічних самоцінностей („образів
Божих у людській подобизні”) безмежно багатих у самотворенні і самопізнанні,
самореалізації і саморозвитку; як індивідумів, унікальних і неповторних.
Поняття мовної особистості ввійшло в наукові парадигми багатьох
галузей людського знання (психології, філософії, культурології, лінгвістики,
педагогіки, етнології та інші), що й засвідчує намагання сучасної науки через
аспекти мовної особистості пізнати феноменальність людини, бо її розвиток поза
мовною особистістю є нереальним. Безсумнівно, що мовна особистість – це
узагальнений образ носія мовної свідомості, національної мовної картини світу,
мовних знань, умінь і навичок, мовних здатностей і здібностей, мовної культури і
смаку, мовних традицій і мовної моди.
В
українському
педагогічному
дискурсі
досі
залишається
лінгводидактичною проблемою аксіологічний аспект формування мовної
особистості, який розкриває її ціннісно-оцінні орієнтації у виборі мови спілкування,
часто, на жаль, не на користь української мови. Серед українських учнів і студентів
поширений мовний нігілізм, нерозуміння мовної природовідповідності етнічній
особистості, байдужість до свого майбутнього і відповідно відсутність програм і
перспектив власного мовного розвитку і вдосконалення. Частина української молоді
ніяк не може позбутися синдромів російської мовної вищовартості, а української –
меншовартості, синдромів, породжених столітнім лінгвоцидом української мови,
заборонами й обмеженнями та безкінечним возвеличенням російської мови в
Україні. Сьогодні україномовна дитина, молода людина відчуває навколо себе
вакуум
рідної
культури:
звучить
мова
іншої
держави,
немає
пізнавально-розважальної літератури, ігор, часописів українською мовою; навколо
російськомовний вульгарний сленг, низькопробна поп-культура і нахабство. Пора
змінити стереотипи сприйняття української мови і української культури як
меншовартісних та вторинних, слід прощатися з нігілізмом ХХ століття і
совковістю поведінки, настав час активно обороняти й очищати зневажені
українські ідеали, благопристойні норми поведінки, „бо тільки національна
визначеність культури гарантує майбуття народу як нації”.
Українська мова, як і кожна інша, потужністю своєї системи є складником
світового мовного простору, частиною смислового багатства всього людства. Це
оригінальний – національний погляд на світ, один з тих, що і творить, і прикрашає
культурну цивілізацію, вміщує і осмислює культурно-історичний досвід народу.
Як нова соціокультурна реальність постає нині перед нами суб’єктивація
об’єктивності, „олюднення” її, проблема усвідомлення власного „Я” та „інших”, але
також „Я”, намагання підкорити простір і випередити час (буття тут і зараз). Попри
сіру буденність і однаковість утверджується образ мовця – людини знання, суб’єкта
творчості, інтелектуальної українськомовної особистості, духовної, здібної
індивідуальності, людини багатовимірної, що сама себе творить. Це наш учень і
студент, сьогодні і в майбутньому.
Як гуманітарні науки і мовознавство, і педагогіка пересікаються і
розвиваються в інноваційній та антропологічній парадигмах. І це має бути виразно
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відображено як у змісті навчального курсу, так і в методиці його реалізації.
Сьогодні комунікативна реальність така, що через комп’ютер, глобальні
мережі Інтернету розширюються можливості міжособистісного, міжетнічного,
міжкультурного спілкування до загальнопланетарного рівня. В загальномовному
спілкуванні поширюються інтегративні мовні тенденції. Переважають мови тих
націй, які домінують у світі у сфері політики, економіки, наукових технологій.
Відбувається алгоритмізація мови через введення інтегративних понятійних
визначень, позначень, термінів і символів, лексикону, зрозумілого учасникам
комп’ютерних полілогів. Розгалужені образно-змістові вербальні текстеми
природної мови мінімізуються, спрощуються для загальної зрозумілості.
Втрачається приваба живої мови, інтелектуально-естетичне задоволення від
користування нею. Тому в процесі навчання української літературної мови на
предмет сертифікації досягнень кваліфікаційних рівнів слід звертати увагу як
українських студентів, так й іноземних саме на стильову і внутрішньостилістичну
диференціацію сучасної української мови. Скільки б не було субмов (діалектних,
технічних, штучних, сільських, міських, сленгових, профільних), усі вони живуть на
матриці природної мови, є її скарбом і резервом для майбутнього розвитку. Поряд зі
знаннями фактажу мови (лексикону, граматичних форм і комунікативних структур)
в процесі навчання української мови треба розвивати й мовне чуття, мовний слух
студентів і формувати моду на елітарне мовлення. Карл Фослер писав про те, що,
скільки б іншомовних запозичень не було у мовленні француза, воно завжди буде
французьким, бо в ньому завжди присутній французький душевний тон „відтінок”:
„Француз не говорить нічого такого, що випадало б з французької мови, не було б
характерним для його умонастрою або інструментовки і не мало б французького
відтінку (Anstrich). Навіть коли він переймає слова з інших мов, вони стають для
нього французькими, і коли він учить німецьку чи китайську мову, то це
відбувається на французькій основі. Він може вправами і навичками набути собі
права говорити скількома завгодно мовами, а його духовною батьківщиною
залишиться французька, якої він може, правда, зректися і яку може забути, але від
якої не може позбавитися так, як і від переживань свого дитинства” [4: 129].
До методологічних основ і вихідних позицій навчання української мови
як іноземної слід включити: сповідування філософії людиноцентризму, поширення
освітнього ландшафту, полікультурний, антропологічний та інноваційний характер
сучасної освіти, культуротворчу роль мови; культуровідповідний спосіб пізнання її
(мова – закодована культура народу), діалоговість суб’єктно-суб’єктної навчальної
методики, особистісно орієнтоване навчання, формування пізнавально-ціннісних
мотивацій потреби вивчення української мови та комунікативно-поведінкових норм
для різних мовнокомунікативних ситуацій.
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METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE UKRAINIAN
LANGUAGE LEARNING HOW INOSTARNNOGO IN THE CONTEXT
CERTIFICATE TRAINING
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The problem of methodological providing of the Ukrainian language teaching process for
the citizens of Ukraine as their mother tongue and state language and for citizens of other countries
as a foreign language is actualized in the context of obtaining qualifying levels certification
demands in accordance with European standards.
Key words: certification, qualifying level, branches of linguistic researches, language
personality, innovation and anthropological paradigm.
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Актуализирована проблема методологического обеспечения процесса обучения
украинского языка как родного и государственного для граждан Украины и как чужого для
иностранцев в контексте требований сертификации достижения квалификационных уровней
в соответствии с европейскими стандартами.
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