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Лісна Г.М. (Москва) 

Українська мова як  іноземна в  Росі ї :  

до  проблеми концепції  викладання 

 

Викладання української мови як іноземної у російських університетах обумовлене 

суспільно-політичними реаліями останнього десятиріччя і пов’язане з необхідністю підготовки 

спеціалістів, здатних в нових умовах виконувати професійну діяльність на якісно іншому, ніж 

дотепер, рівні. 

Зараз можна говорити про тенденцію до поступового збільшення кількості університетів, 

що включають українську мову у свої програми. Однак поряд з типовою для нашого часу 

проблемою фінансування головною перешкодою в процесі більш активного її введення в 

університетські курси є практично повна відсутність у Росії кваліфікованих спеціалістів, 

здатних викладати українську мову як іноземну. 

Сумний досвід пошуків вчителя для українського класу у Лінгвістичному ліцеї №1555 

при Московському державному лінгвістичному університеті показав, що навіть знайдена 

випускниця українського педінституту з рідкісним для Москви дипломом вчителя української 

мови і літератури та кількарічним досвідом викладання в українській школі володіє мовою 

Вєрки Сердючки, яку вона на протязі трьох місяців і викладала. Поклавшись на рекомендацію 

української діаспори, керівництво ліцею не змогло перевірити таку вчительку; і її наступниця 

була змушена перевчати дітей, що, звичайно, не могло не обговорюватися і коментуватися 

громадою Москви. Однак і знання української мови – це лише перший крок на шляху до 

оволодіння спеціальністю. 
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Зараз у Росії ведеться підготовка фахівців у трьох напрямках – дипломати, перекладачі, 

філологи. На відміну від класичної філологічної освіти, де поряд з кількома мовними курсами 

студент вивчає літературу та історію країни, інші спеціальності такого комплексу дисциплін не 

передбачають. Але саме дипломати та перекладачі для МЗСу на сьогоднішній день – найбільш 

необхідні у Росії спеціалісти. Що ж стосується започаткованої філологічної спеціалізації, то 

питання про те, чи зможе такий фахівець після закінчення університету бути повноцінним 

викладачем української мови, залишається відкритим. Як показує досвід, за рівнем підготовки 

він завжди поступатиметься викладачеві-носію мови. 

Специфіка підготовки нефілологів полягає і в тому, що студент не обирає мову, яку йому 

належить вивчати. В ситуації ж вільного вибору, за невеликим винятком, всі студенти вивчали 

б англійську. Тому університети, за звичай, розподіляють першокурсників на мовні групи без 

їхньої згоди. Як показує досвід, серед майже 50 мов, що викладаються в університеті “МГІМО”, 

слов’янські мови не вважаються студентами престижними (зрештою, про це свідчить 

статистика багатьох інших університетів світу). Колега-полоністка  розповідала мені, що в неї 

бували групи, які тільки на ІІІ курсі погоджувалися з фактом вивчення ними польської мови. 

Що ж до української, то вона є для студентів зовсім екзотичною, як і спеціаліст, що її 

викладає. Тому саме від викладача залежить те, чи зможе студент зацікавитись вивченням 

мови. Якщо ж на питання підручника “Чому Ви вивчаєте українську мову?” студенти напишуть 

“Батьківщина наказала” або “декан сказав” і в обох випадках допишуть “але я не шкодую”, то 

це дає викладачеві надію на успіх. 

Хоча перш за все від викладача залежить те, чи майбутній випускник з двох-трьох мов, 

що він вивчає, обере твою і захоче пов’язати свою долю з мовою країни, яку він вивчав, однак і 

інші фактори у цьому виборі не є  другорядними. До небажання студента МДЛУ вивчати, за 

його словами, “мову країни, президентом якої є Олександр Лукашенко”, викладач жодного 

відношення не мав. 
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Ще однією стороною привабливості для студента процесу вивчення тієї чи іншої мови є 

сам характер цього процесу. І тут ані матеріальне забезпечення, ані розробленість методики 

викладання української мови як іноземної жодних шансів витримати порівняння з викладачами 

інших іноземних мов україністу не дають. 

У кожному із вузів, що готують фахівців гуманітарних напрямків, існує загальна 

програма з іноземної мови, на основі якої викладач розробляє свою. Українська мова як 

іноземна – це цілий комплекс дисциплін, що включає в себе: 

- для лінгвістів (спеціальність “лінгвістика та міжкультурна комунікація”): практичний курс 

української мови, курси перекладу (усного і письмового) з української мови на російську 

та з російської на українську. У майбутньому передбачається курс синхронного 

перекладу; 

- для спеціалістів-міжнародників: основний курс (практичний курс української мови) та 

спеціальні курси – суспільно-політичний переклад та спецкурс “Офіційне листування та 

дипломатичні документи”. 

Обсяг засвоюваного студентами матеріалу визначається аудиторним навантаженням: він 

більший, якщо іноземна мова є основною (або першою) мовою навчання, і значно менший, 

якщо мова є другою або третьою (але вивчається за програмою другої). 

Оскільки основним принципом навчання студентів є принцип його професійної 

спрямованості, випускник університету повинен оволодіти такими конкретними видами 

майбутньої професійної діяльності: 

- контакти з українськими колегами в усній і письмовій формі; 

- інформаційно-аналітична робота з носіями інформації українською мовою; 

- перекладацька робота в усній та письмовій формі; 

- обізнаність у зовнішній та внутрішній політиці Росії і України, а також у політиці в галузі 

економіки, науки, техніки та культури. 
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Досягненню цієї мети служить підбір лінгвістичного та екстралінгвістичного матеріалу 

для засвоєння та формування певних навичок та вмінь. Мовну підготовку таких професіоналів у 

повному обсязі здійснює один спеціаліст, що уособлює водночас лінгвіста, літературознавця, 

історика, культуролога, політолога, спеціаліста-міжнародника, соціолога і т.і. В ситуації 

слабкого забезпечення навчальною літературою, браку аудіо- та відеозаписів, відсутності 

комп’ютерної програми та навчальних фільмів викладач-україніст стає фактично єдиним 

джерелом інформації для студентів. Тому нерідко заняття з української мови починаються не з 

перевірки домашнього завдання, а з відповідей на запитання студентів. І діапазон таких питань 

вельми широкий – від: “Чому вчора в “Новинах” у репортажі із Києва мітингуючі тримали 

плакати з гаслами “Геть Кучму!”?” до: “А чи це правда, що Руслана Писанка – ідеал жінки для 

українських чоловіків?” 

Найслабшим ланцюгом процесу вивчення української мови як іноземної у російських 

вузах є відсутність підручників, які відповідали б сучасним вимогам викладання. Підручників, 

написаних російськими спеціалістами, не існує. І тільки частково і для рівня І-ІІ семестрів 

можна використати українські видання
1
, які, на мій погляд, написані для російськомовного 

населення України і тому малопридатні для студентів Росії. Оскільки українська мова, хоч і 

близькоспоріднена, є для них іноземною, то тексти і вірші, наведені в перших уроках, 

студентам важко прочитати; багато текстів, що містять архаїзми та діалектизми; а сам спосіб 

викладення граматичного матеріалу – послідовне подання частин мови – порушує основний 

принцип методики викладання іноземної мови: від простого до складного з неодноразовим 

повторенням найскладніших тем. Прикрими є і помилки, які знаходять навіть студенти. 

                                                 
1
 Наприклад, : Жлуктенко Ю.А., Карпиловская Е.А., Ярмак В.И. Изучаем 

украинский язык : Самоучитель : Учеб. пособие. 3-е изд., доп. Киев: Лыбидь, 

1996. 224 с.; Терлак З.М., Сербенская А. Украинский язык для начинающих. 

Львов: Свит, 1992, 240 с. 
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Починаючи з другого року навчання, не існує жодного підручника, який можна було б 

використати в повному обсязі для студентів-росіян. Адже ті, що написані для студентів 

українських вузів, є для них занадто складними і можуть бути використані лише частково. 

Неодмінною складовою підручника з української мови для іноземців повинна була б 

стати країнознавча проблематика. Коли я починала свою роботу викладача-україніста в 

Дипломатичній Академії МЗСу Росії, то була здивована запитаннями слухача на одній з 

перших пар : “А хіба на території України є Карпати?” Ще раз підкреслюю: Україна для 

російських студентів – це невідома держава, і знання про неї вони можуть отримати перш за все 

на заняттях. 

Думається, що майбутній підручник з української мови для іноземців повинен також 

відображати характер українського народу, притаманні йому риси, що має знайти відбиток у 

текстах для читання та укладених діалогах (у вказаних підручниках діалоги, на думку студентів, 

примітивні та нецікаві і часто викликають сміх). 

Суттєвою частиною мовної підготовки студента у майбутньому повинні стати такі види 

позааудиторної роботи, як: прослуховування радіо, перегляд телепрограм і кінофільмів, участь 

у заходах, що проводяться українською мовою. Зараз Україною не здійснюється телемовлення 

через супутник на територію Росії, і приймати передачі можливо лише за допомогою 

спеціальної антени, вартість якої для університетів є занадто високою. 

Поки що студенти не можуть скористатися ані фондами бібліотеки української 

літератури у Москві, ані українською книгарнею в Українському культурному центрі. 

Бібліотека фактично не функціонує, бо має переїхати в інше приміщення, тому на протязі року 

йде інвентаризація і книжки та касети не видаються. Зрештою, у фондах бібліотеки немає ані 

підручників, ані словників, ані творів українських класиків. Та й отримати необхідну книжку чи 

аудіо- або відеокасету неможливо, бо бібліотекарі відмовляються їх видавати. 
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Кілька місяців була зачинена українська книгарня, а  з грудня минулого року до неї не 

було нових надходжень, тож жодних підручників та словників там також немає. 

Дуже важко передплатити українську пресу. Бібліотека університету “МГІМО” вже на 

протязі року намагається  виписати українську газету, але переговори із Держкомзв’язку і  

інформатизації України закінчилися тим, що ми отримуємо газету “День” російською мовою. 

Як аргумент було сказано : “Для чого Вам у Росії українська газета? Читайте російською 

мовою!” 

Тож залишається Інтернет, за допомогою якого ми можемо дивитися новини ТВ-каналу 

“1+1”, спілкування з українською діаспорою та участь у заходах, що проводить Український 

культурний центр у Москві. Однак їхня користь для процесу навчання є відносною. 

Як відомо, кожен з тих, що вивчає іноземну мову, за звичай перебуває у стані 

культурного шоку, коли вперше потрапляє в країну мови, що вчить. Мої ж студенти такий 

культурний шок пережили в самій Москві:  студенти МДЛУ, коли вперше спілкувалися з 

українською діаспорою, студенти “МГІМО”, коли вперше дивилися українські ТВ-новини. 

Низький мовний рівень носіїв мови змушує викладача виступати в ролі перекладача і щоразу 

тлумачити, як було сказано і як потрібно було сказати. На протязі семестру студенти “МГІМО” 

ставили мені одне й те ж запитання: “Чи нас розумітимуть українці? Ми ж будемо говорити 

занадто правильно і мовою, якою більшість з них не володіє. Може, нам краще вивчати 

суржик?” 

Неочікуваною для студентів є й реакція на факт вивчення ними української мови з боку 

багатьох українців: “Для чого це Вам потрібно?” Доводиться констатувати той сумний факт, що 

правильне володіння українською мовою в самій Україні не є престижним, а підтримка її 

викладання за межами України – лише словесна. 

Та попри численні несприятливі умови роботи, позитивного в цій роботі все ж таки 

більше. У 1999 та 2000 рр. відбулися два випуски спеціалістів-міжнародників зі знанням 
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української мови як основної і другої іноземних мов. У листопаді 2000 р. на запрошення МДЛУ 

в роботі круглого столу “Державні мови в країнах СНД і Балтії: статус та проблеми 

функціонування“ взяли участь члени бюро МАУ: доктор філологічних наук М.М.Сулима та 

оргсекретар МАУ О.І.Петровський. Від них студенти МГЛУ отримали в подарунок книжки. 

Також значну кількість рідкісних і потрібних для навчання видань передали в дар: слухачам 

Дипломатичної Академії МЗСу РФ Дипломатична академія України, студентам університету 

“МГІМО” МЗСу РФ – Посольство України у РФ. 

У минулому році було підписано угоду про співпрацю між Московським державним 

лінгвістичним університетом та Національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова, 

за якою п’ятеро моїх студентів побували на мовному стажуванні у Києві, а українські студенти 

за обміном стажувалися у Москві. 

Студенти МДЛУ працюють над перекладом збірки оповідань В.Винниченка “Намисто”. 

За сприяння УКЦ у Москві ми сподіваємося восени її опублікувати російською мовою з 

передмовою академіка НАН України М.Г.Жулинського. 

В рамках року України в Росії ми разом зі студентами взяли участь у Днях Києва у 

Москві, в урочистому відкритті року України в Росії в Кремлівському палаці з’їздів за участю 

президентів України і Росії, а також у святкуванні 10-річчя встановлення дипломатичних 

відносин між Російською Федерацією та Україною. 

Для студентів такі заходи – це додаткова і рідкісна можливість пізнання культури 

України і ще один крок до поглибленого вивчення української мови. Бо ж, як відомо, занурення 

в стихію іншої мови дає уявлення про те, що це мова, звичаї, менталітет, а значить – побут, 

історія, культура іншого народу. І як історія і культура будь-якого іншого народу вони 

унікальні, а процес їх вивчення – захоплюючий і неповторний. І не любити народ, мову якого 

вивчаєш, неможливо. 
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Той невідомий для них світ ми відкриваємо на заняттях зі студентами разом. І якщо 

примітивно-спотворене “Здоровенькі були! Як діли?” змінюється проханням: ”А можна я 

заспіваю Вам свою улюблену пісню?”, а пісня виявляється українською (“Квітка – це знак на 

твоїм плечі...” з репертуару “Океану Ельзи”), то якось само собою відступають на другий план і 

неминуча і постійна інтерференція, і вкотре забута назва чергового місяця, і постійне плутання 

“місця” і “міста”. В мультимедійному класі викладацька душа здається і замість того, щоб 

переглянути актуальні новини, ми слухаємо так популярні серед московської молоді “Шао? 

бао?” і “VV”. Але тільки коли студенти заслужили, тобто вивчили чергові числівники, 

займенники чи дієслова... 


