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Матеріали збірника присвячено висвітленню актуальних питань, які 
обговорювалися на семінарі-нараді «Навчання української мови у ЗВО 
МОЗ України: стан, виклики й перспективи»: підходи щодо реалізації 
Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – 
успішна держава»; впровадження інноваційних технологій та використан-
ня хмарних платформ у процесі навчання української мови в закладах 
вищої освіти МОЗ України в умовах пандемії COVID-19; теорія і практика 
укладання навчальних матеріалів, підручників, посібників з дисциплін 
«Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як 
іноземна». 
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НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК 

ІНОЗЕМНА» 
 

С.С. Зайцева 
кафедра мовної підготовки іноземних громадян 

Сумський державний університет 
Актуальність теми дослідження зумовлена хвилею коронавірусу 

COVID-19, яка вплинула на всі сфери життєдіяльності суспільства, 
зокрема і на соціально значущий інститут – освіту. Сьогодні, як і два 
роки тому, у керівництва навчальних закладів (початкових шкіл, серед-
ніх шкіл, училищ, технікумів, закладів вищої освіти), науково-педаго-
гічних працівників виникають нові питання в організації онлайн-нав-
чання в особливих освітніх умовах, які пов’язані із методикою прове-
дення онлайн-занять, пошуком і застосуванням сучасних форм онлайн-
викладання на практиці. Як зауважують Л. М. Гриневич, Л. М. Ільїч та 
ін. «закриття закладів освіти через стримування поширення пандемії 
COVID-19 у 191 країні світу призвело до того, що 1,57 млрд учнів і сту-
дентів (90 % світового контингенту) змушені навчатися дистанціино» 
[1, с. 2]. В умовах карантину і самоізоляції інтернет є найдоступнішим 
джерелом доступу до інформаційних ресурсів, основною складовою 
електронного навчання та дозволяє не зупиняти процес здобуття освіти. 
Тому інтернет-освіта сьогодні – це єдина альтернатива в боротьбі за 
можливість не втратити право здобувати нові знання. Lata Kanyal Butola 
електронне навчання визначає як мережу, що сприяє спільному 
використанню навичок, досвіду та надає освіту великій кількості людей 
[2, с. 422]. 

Метою нашої розвідки є дослідження платформи Google Meet в 
організації онлайн-навчання з дисципліни «Українська мова як інозем-
на», зокрема реалізації основних видів мовленнєвої діяльності: слухан-
ня, говоріння, читання, письма. 

Оскільки онлайн-навчання передбачає «живі» уроки в режимі реа-
льного часу, то формат відеоконференції є найдоречнішим. Ми у своїй 
роботі використовуємо платформу Google Meet. Це сервіс для теле- та 
відеозв’язку, який розробила компанія Google. У 2020 році, у зв’язку з 
пандемією COVID-19, було надано безплатний доступ до програми. З 
переваг цієї платформи слід відзначити її простоту у використанні. 
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Вона не потребує особливих навичок ні від викладача, ні від студентів, 
доступна та не вимагає установки на комп’ютер/телефон. Достатньо 
мати обліковий запис Google. 

Зупинимось на реалізації чотирьох видів мовленнєвої діяльності 
іноземними студентами під час занять з використанням платформи 
Google Meet. Так, «слухання» забезпечується завдяки наявності в цій 
платформі динаміків, тобто і викладач може чути студентів, і студенти 
– викладача. Мікрофон дозволяє долучити вид діяльності «говоріння». 
«Читання» забезпечує функція «Демонстрація екрану». Завдяки їй вик-
ладач може показувати навчальний матеріал студентам. «Письмо» 
частково дозволяє реалізувати функція «Демонстрація екрану». Так, ви-
користовуючи документ Word, викладач може писати навчальні зав-
дання. Функція «інтерактивна дошка Jamboard» забезпечує одночасну 
роботу в режимі реального часу.  

Таким чином, під час проведеного дослідження ми дійшли виснов-
ку, що платформа Google Meet дозволяє працювати викладачу зі сту-
дентами в режимі реального часу та повністю забезпечує основні види 
мовленнєвої діяльності: слухання, говоріння, читання і частково пись-
мо. Виняток становлять лише ймовірні проблеми з мережею Інтернет як 
у викладачів, так і студентів та відсутність комп’ютера у студентів, 
адже телефон не дає можливості повноцінно забезпечити таку мовлен-
нєву діяльність як письмо. 
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