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У статті розкрито способи реалізації текстоцентричного підходу до навчання української мови як іноземної (УМІ) 
як одного з основних підходів у лінгводидактиці. Основою для аналізу є науково-методичний доробок працівників 
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК), в якому представлено різножанрові і різно-
стильові тексти та систему вправ (дотекстові, притекстові та післятекстові вправи, робота в парах і у групах тощо). 
Вони забезпечують вивчення української мови на всіх рівнях (А1–С2), призначені як для самостійної роботи, так 
і для роботи в авдиторії. Також у статті звернено увагу на можливості, які відкриває застосування цього підходу 
в процесі опанування чужої мови. Це комплексний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, вивчення функці-
онування мовних одиниць в усній та писемній формах мови, демонстрування граматичних явищ та формування 
мовленнєвих звичок і навичок тощо. 

Проаналізовано публікації, в яких запропоновано моделі формування лінгвокраїнознавчої та соціокультурної 
компетенцій на основі текстів культурологічного спрямування (це тексти про відомих українців і українські тра-
диції); наведено приклади залучення до навчального мовного процесу літературних творів, що мають лінгводи-
дактичний потенціал і подано розроблену на їхній основі систему завдань, спрямованих на поглиблення мовних 
знань; розкрито ідеї застосування нових методів і методичних прийомів, що базуються на інтерактивних формах 
роботи з навчальним текстовим матеріалом. Такий підхід дозволяє не тільки читати чи слухати текст, а й розвиває 
творче / критичне мислення, завдяки створенню так званих «вільних» текстів (сенкани, твір за метафорою, твір-пе-
ревтілення, есе тощо). Доведено, що пошук нових способів реалізації текстоцентричного підходу є перспективним 
напрямом досліджень.

Ключові слова: українська мова як іноземна, лінгводидактика, текстоцентричний підхід, текст, навчальне 
видання. 

The paper deals with ways to implement a text-centered approach to teaching Ukrainian as a foreign language (UFL) 
as one of the main approaches in language didactics. The basis for the analysis is the scientific and methodological works 
of employees of the International Institute of Education, Culture and Diaspora Relations, which include texts of different 
genres and styles and a system of exercises (pre-text, text-based and post-text exercises, work in pairs and groups, 
etc.). They allow studying the Ukrainian language at all levels (A1—C2) and are designed both for independent work 
and for work in the classroom. The paper also focuses on the opportunities offered by the application of this approach in 
the process of mastering a foreign language. This is a comprehensive development of all types of speech activity, the study 
of the functioning of linguistic units in oral and written forms of speech, the demonstration of grammatical phenomena 
and the formation of speech habits and skills, and so on. 

Publications offering models of formation of linguistic and sociocultural competences on the basis of texts of cultural 
nature are analyzed (these are texts about famous Ukrainians and Ukrainian traditions); examples of involvement 
of literary works with linguodidactic potential in the teaching language process are provided and a system of tasks aimed 
at deepening language knowledge developed on their basis is given; ideas of applying new methods and techniques 
based on interactive forms of work with teaching textual material are revealed. This approach allows one not only to read 
or listen to the text, but also develops creative / critical thinking through creating the so-called "free" texts (cinquains, 
composition on the basis of metaphor, composition-transformation, essay etc.). It is proved that the search for new ways 
to implement a text-centered approach is a promising area of research.
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Постановка проблеми. Прикметною ознакою 
сучасної лінгводидактики є дедалі більша увага 
до комунікативно зорієнтованих підходів нав-
чання мови. Серед них у пріоритеті залишається 
текстоцентричний, в основі якого – вивчення мов-
ного матеріалу на зразках різножанрових і різно-
стильових текстів. І це закономірно, адже саме 
текст вважають «посередником комунікації, що 
фіксує стратегічну програму адресанта, інтерпре-
товану адресатом» [15, с. 185].

Застосування текстоцентричного підходу та, 
зокрема, тексту як комунікативної цілісності 
відкриває низку можливостей: 1) комплексно 
розвивати усі види мовленнєвої діяльності (слу-
хання, говоріння, читання та письмо); 2) відобра-
жати функціонування мовних одиниць в усній 
та писемній формах мови; 3) розглядати грама-
тичні явища в межах цілісного мовного масиву; 
4) формувати мовленнєві звички та навички тощо 
[21, с. 810; 1, с. 143; 13, с. 139; 14, с. 129].

Окрім того, текст є «відправним мотиваційним 
моментом» під час аналітичної роботи, спрямова-
ної на пошук мовних одиниць і явищ, які вивча-
ють, і конструктивної та творчої роботи, пов’я-
заної із вдосконаленням відповідних мовних 
і мовленнєвих умінь і навичок [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості та переваги застосування зазна-
ченого підходу в педагогічній практиці викла-
дання іноземних мов у ВНЗ, української мови 
для іноземних студентів, національних меншин 
України та осіб, які опановують її як близькоспо-
ріднену тощо, розкрито в низці лінгводидактич-
них досліджень, зокрема працях О. Федорцової 
[20], Г. Швець [23, с. 193–376], О. Хорошковської 
[22, с. 143–145], О. Павлик [17] та ін. 

Постановка завдання. Однак сьогодні маємо 
ще недостатньо праць, які розкривають особли-
вості реалізації зазначеного підходу в контексті 
навчання окремої мови, що свідчить про актуаль-
ність порушеної теми.

Мета статті – розкрити способи реалізації 
текстоцентричного підходу в аспекті навчання 
української мови як іноземної (УМІ), враховуючи 
досвід Міжнародного інституту освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою (МІОК).

Виклад основного матеріалу. На тексто-
вих моделях побудовані всі навчальні видання 
з вивчення УМІ для різних рівнів воло-
діння мовою, розроблені колективом МІОКу. 
Прикладами таких реалізованих проєктів є під-
ручники: «Автостопом по Україні», «Ключ до 
України. Міста і люди» (у двох частинах) 
і навчальні посібники: «Мандрівка Україною» та 
«Образки з Лесиного життя». 

Ці навчальні видання насамперед мають лінг-
вокраїнознавче спрямування. Мета, закладена 
в їхніх моделях, – активізувати всі види мовлен-
нєвої діяльності: читання, говоріння, слухання та 
письмо. Основою розроблених моделей є тексти 
для читання чи авдіювання та завдання, які допо-
можуть студентам / учням на заняттях з УМІ під-
готуватися до прочитання тексту українознавчої 
тематики та перевірити себе на розуміння його змі-
сту, а також інтерактивні вправи, призначені для 
роботи в парах і групах. Подано рекомендації щодо 
послідовності виконання тих чи інших завдань.

Окрім того, запропоновано навчальні моделі 
формування лінгвокраїнознавчої та соціокультур-
ної компетенцій на прикладах вивчення постатей 
відомих українців і нових українських традицій. 
В основі цих моделей – навчальні тексти про 
Івана Огієнка, Марію Заньковецьку, Володимира 
Івасюка та День вишиванки та ін. Ці моделі опи-
сано в окремих науково-методичних публікаціях 
[10; 12; 18]. Вони найчастіше мають таку струк-
туру (див. рис. 1).

Дослідження особливостей застосування тек-
стоцентричного підходу в аспекті навчання УМІ 
свідчить про недостатню кількість праць при-
кладного характеру, присвячених вивченню лінг-

Рис. 1. Структура навчальних моделей на основі 
текстів лінгвокраїнознавчого спрямування
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водидактичного потенціалу творів українських 
письменників. У межах вирішення цієї проблеми 
розкрито лінгводидактичний потенціал і особли-
вості використання у навчальному процесі УМІ 
творчих здобутків українських письменників-кла-
сиків, зокрема прозових творів Лесі Українки «Три 
метелики», «Святий вечір», Ольги Кобилянської 
«Рожі» й ін., та зразків сучасної дитячої літера-
тури (уривка з твору Ірини Лазуткіної «Єнотик Бо 
і повітряна куля»). Моделі занять, побудованих на 
зазначених літературних творах, подано в окре-
мих науково-методичних публікаціях [3; 6; 8; 19].

Актуальним сьогодні залишається вирішення 
завдань, спрямованих на пошук і розробку ефек-
тивних методів роботи з текстом. З огляду на 
це, сфокусовано увагу на інтерактивних фор-
мах роботи з навчальним текстовим матеріалом: 
читання із зупинками та читання зигзагом. Ідеї 
застосування цих дидактичних технологій роз-
крито на прикладах опрацювання текстів краєз-
навчої тематики [7, 9].

Окремі науково-методичні розвідки ілюстру-
ють приклади використання на заняттях з УМІ 
навчальних текстів паралельно із застосування 
авдіовізуального методу. Йдеться, зокрема, про 
тексти пісень, рекомендовані для дитячої авди-
торії. Подано методичні рекомендації щодо орга-
нізації заняття на основі пісні-відеокліпу Ганни 
Чубач «Баранці». Запропонований текст і відео-
зображення мають дотичність одночасно до двох 
актуальних для вивчення з такою авдиторією тем: 
«Їжа» та «Домашні тварини», допомагають пов-
торити лексику до тем «Посуд» і «Одяг» та міс-
тять низку дієслів [16, с. 147–149].

Розкрито і способи використання інформацій-
но-новинного контенту на заняттях з вивчення 
іноземних мов. Запропоновано застосовувати цей 
досвід у площині навчання УМІ [2, с. 39–41].

Робота з текстовим матеріалом на занятті – це 
не тільки читання чи слухання певної інформації, 
а й створення так званих «вільних» текстів. Вільними 

називають тексти, що є результатами низки твор-
чих завдань: сенкан, твір за метафорою, твір-пе-
ревтілення, есе, прийом «кінострічка бачень», 
«Я (погляд у дзеркало)» тощо [24]. Такі завданя 
доволі ефективні в навчальній мовній практиці, 
оскільки сприяють систематизації засвоєного мате-
ріалу та допомагають дати йому особисту оцінку. 

Ідеї реалізації технології створення сенканів 
для іншомовців, які вивчають УМІ на рівні В2, 
розкрито в публікації «Застосування методич-
ного прийому «сенкан» на заняттях з україн-
ської мови як іноземної». У центрі методичної 
моделі – адаптований для читання в іншомов-
ній авдиторії уривок художнього тексту з твору 
З. Тулуб «Людолови». Текстовий навчальний 
матеріал доповнено низкою притекстових і після-
текстових завдань, створених на основі вищеза-
значеного методичного прийому. Запропоновані 
завдання сприятимуть розширенню словнико-
вого запасу, закріпленню знань про окремі мовні 
явища, зокрема синонімію, розвитку творчого та 
особистісного потенціалів, образності мовлення 
іншомовців, які вивчають УМІ [Горда, с. 117]. 

Висновки. Розгляд представленої у статті 
низки лінгводидактичних публікацій дає змогу 
виокремити такі способи реалізації текстоцен-
тричного підходу: 1) розробка моделей форму-
вання лінгвокраїнознавчої та соціокультурної 
компетенцій на основі текстів культурологіч-
ного спрямування; 2) залучення до навчального 
мовного процесу літературних творів, що мають 
лінгводидактичний потенціал і розробка на 
їхній основі відповідних завдань, спрямованих 
на поглиблення мовних знань; 3) застосування 
нових методів і методичних прийомів, основаних 
на інтерактивних формах роботи з навчальним 
текстовим матеріалом. Цей перелік не є вичерп-
ним, оскільки базується на доробку лише одного 
колективу лінгводидактів, а пошук нових спосо-
бів реалізації текстоцентричного підходу стано-
вить перспективу дослідження.
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