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1. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ОПИС УКРАЇНСЬКОЇ 

(РОСІЙСЬКОЇ) МОВИ В АСПЕКТІ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 

А. Буднік, Хоу Кай  

 

МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУРСУ В  

ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ 

 

Становлення та розвиток у іноземних студентів тільки 

знань вербального коду і правил його використання виявляється 

недостатнім для успішного спілкування з носіями тої чи тої 

мови. Необхідним є і оволодіння додатковими знаннями, що 

належать невербальному коду культури тої національно-

лінгвокультурної спільноти, мовою якої здійснюється 

комунікація. 

Зазначимо, що виправданим і найбільш коректним 

шляхом ознайомлення іноземних студентів з українською 

культурою, національними традиціями відображеними у мові є 

робота з художнім стилем, а саме з художніми творами. Як 

зазначав Л. В. Щерба, вузьколінгвістичних знань недостатньо 

для розуміння і сприймання літературних творів, створених у 

певному середовищі, у певній історичній епосі. Таким чином, 

контекст виступає необхідною умовою комунікації, а знання 

контексту сприяє адекватному розумінню змісту художнього 

твору. Проблема контексту неодноразово розглядалася 

лінгвістами і культурологами в теоретичному та методичному 

аспектах (О. С. Ахманова, Г. І. Богін, І. В. Гюббенет, 

О.В. Лисоченко тощо).  

У практичній роботі викладача важливим етапом є 

формування контексту культури твору, що вивчається. При 

цьому центром аналізу є літературний твір, а інструментом – 

історія культури – «дві національні культури ніколи не 

збігаються повністю через те, що кожна складається з 

національних і інтернаціональних елементів» [1: 30]. 
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Необхідність спеціального виділення і вивчення лексичних 

одиниць, в яких найяскравіше виявляється своєрідність і 

специфіка національної культури, особливо гостро відчувається 

при читанні творів художньої літератури у чому і вбачаємо 

актуальність дослідження. Метою статті є окреслити 

особливості сприймання художніх творів в аудиторії інофонів. 

Об’єктом дослідження послужили твори української 

літератури, а предметом виступила лінгвокраїнознавча цінність 

українських лексем. 

При вивченні української мови як іноземної студенти 

зустрічаються з рядом малозрозумілих фактів, що відносяться не 

до меж лексики, граматики, фонетики або стилістики, а, 

швидше, до екстралінгвістичних сфер: соціальної, побутової або 

історичної. Проблема інтеграції таких компонентів культури у 

процес навчання мови не є новою. На сьогодні теза про 

невіддільність вивчення іноземної мови від ознайомлення з 

культурою країни мови, що вивчається, її історією, релігією, 

соціокультурними традиціями, особливостями національного 

світобачення народом-носієм мови є загальновизнаною у 

лінгводидактиці. Разом з оволодінням мовою відбувається 

засвоєння культурологічних знань і формування здатності 

розуміти ментальність носіїв української мови. Освітня ж 

цінність цього розділу лінгвістики полягає в тому, що 

знайомство з культурою мови, що вивчається, відбувається 

шляхом постійного порівняння знань і понять, що були раніше, 

із новими – отриманими.  

Вивчення тексту як феномена культури завдячує таким 

текстовим властивостям, як категорії інтертекстуальності, 

мовної особистості тощо. Ці категорії репрезентують 

динамічність, взаємозв’язок з іншими текстами як по вертикалі 

(історичний,  тимчасовий зв’язок), так і по горизонталі 

(співіснування текстів у взаємозв’язку з єдиним 

соціокультурним простором). Цілком очевидно, що будь-яку 

мову (у тому числі і українську) не тільки можна, але і потрібно 

вивчати на кращих зразках літератури.  Читання художнього 
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тексту – це і є акт міжкультурної комунікації, адже автор і 

читач-інофон є представниками двох різних культур, які у 

процесі читання і розуміння твору вступають у безпосередній 

контакт. Основною проблемою є специфіка сприймання 

художнього твору, яка у сучасній науці розглядається як 

складний психологічний процес.  

Зауважимо, що сприйняття тексту відбувається на 

декількох рівнях: спочатку студент сприймає знакову форму 

тексту, потім переходить до рівня розуміння значення окремих 

висловів, від нього – до рівня сприйняття тексту як цілісної 

структури. 

Так, наприклад, вірш Дмитра Павличка «Два кольори» в 

китайський аудиторії не викликає жвавого обговорення, 

необхідної емоційної реакції, а й викликає непорозуміння. Для 

української лінгвокультурної спільноти червоне асоціюється із 

коханням, пристрастю, а чорне – тугою, смутком, журбою. На 

противагу цьому розумінню кольорів маємо трактування 

китайської лінгвокультурної спільноти, де червоне – це 

максимальна життєва сила й активність, що вбиває злих духів і 

кличе фортуну у дім, гармонізує атмосферу, відповідно чорне – 

це щось загадкове і потаємне, що уособлює пізнання і вченість, 

заглиблення у невідоме. Таким чином, інофони не розуміють ті 

смислові нюансі, які зрозумілі носію української мови.  

Важким для розуміння в китайській аудиторії є роман 

І. Багряного «Тигролови». Отримавши необхідну фонову 

інформацію, китайські студенти адекватно розуміють авторські 

асоціації, пов’язані із словом дракон. Але їм складно прийняти 

те, що образ дракона, який у китайській культурі символізує 

могутність, благополуччя, талант і владу, в романі І. Багряного 

асоціюється з потягом-драконом, що є символом жорстокості 

тоталітарної машини та ототожнюється із приреченістю народів 

СРСР на знищення. Як відомо, дракон у європейській, 

російській, українській культурах – символ зла, а це є 

протиріччям для ментальних асоціацій китайської культури і 

тому остаточно не зрозумілим лишається тлумачення твору. Ці 
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приклади засвідчують національну детермінованість 

сприймання художнього твору, а відповідно і його 

інтерпретацію. 

Вивчення лексики художнього твору з національно-

культурним компонентом значення доцільно проводити на 

основі аналізу її функціонування ще і тому, що «текст як об'єкт 

лінгвістичного дослідження…, саме у складі культури набуває 

своєї повної остаточної визначеності: тільки знаючи культуру, в 

яку вміщується цей текст, ми маємо можливість усвідомити 

його найбільш глибокі смислові шари» [2:  169]. Забезпеченню 

рецепції художнього твору також мають бути присвячені 

спеціальні коментарі для іноземних студентів.  

Необхідно враховувати, що при створенні літературного 

твору письменник орієнтується не тільки на спільну мову зі 

своїм потенційним читачем, але і на сукупність загальних з ним 

фонових знань про історію країни, її економіку, побут, релігію, 

традиції народу, мистецтво і культуру. І лише на основі фонових 

знань можливим є побудова і розуміння алегорій художнього 

твору, іносказань, натяків, підтексту, тобто всіх тих елементів 

творів мистецтва, які це мистецтво складають і протиставляють 

його прагматичній інформації.  

Таким чином, художні твори є навчальним матеріалом, 

який підлягає легкому засвоєнню, оскільки містить в собі цінну 

навально-країнознавчу інформацію, яка перш за все виявляється 

в словах-реаліях української мови. З вивченням творів 

художньої літератури відбувається поступове, глибоке і плідне 

збагнення традиції національної культури в різних її проявах, 

що, у свою чергу, активно впливає на рівень мовної і читацької 

підготовленості студентів.  
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Н. О. Ворона 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 

МЕДИЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ 

Для майбутніх медичних працівників українська мова – 

це не профільний предмет, проте в медичній сфері вона відіграє 

надзвичайну роль. Кожен лікар зобов’язаний мати достатньо 

високий рівень культури, складовою якої є володіння 

літературною мовою. Компонентами його комунікативної 

культури виступають різні види мовлення: наукове, розмовне, 

ділове і т. ін. У професійному середовищі медики спілкуються і 

на найвищому академічному рівні (конференції, консиліуми, 

доповіді, публікації), і на найнижчому (виступи перед 

неспеціалістами, бесіди з хворими, їхніми родичами і т. п.). 

Мова лікаря виступає не лише як показник його освіченості і 

професійної компетентності, але й основний інструмент, що 

зумовлює терапевтичну дію на процес лікування хворого. Лікарі 

і викладачі-філологи, що навчають студентів-медиків, мають 

бути для них взірцем в тому числі і з погляду мовної культури.  

Так повинно бути в ідеалі, але на цьому шляху є багато 

невирішених проблем. Серед комплексу цих проблем і 

складнощів ми можемо виділити щонайменше три великі групи. 

По-перше, це власне мовні проблеми, що властиві будь-якій 

мові, а особливо тій мові, що перебуває у стадії активного 

розвитку, а значить, і постійних змін. Українська мова належить 

саме до таких мов, особливо це стосується офіційно-ділового 

стилю, а ще більше – наукового. Через постійні заборони, 

пов’язані з відсутністю державності, а потім і через  недолугу 


