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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА В ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ ПІД ЧАС 
ПОЧАТКОВОГО ФОНЕТИКО-ГРАМАТИЧНОГО КУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Максименко Н.В.
Полтавський державний медичний університет

Розглядаються проблеми формування навичок та інтересу до письма в іноземних слухачів під час початково
го фонетико-граматичного курсу української мови. Від досягнення позитивних результатів у  цьому напрямі 
залежать подальші успіхи майбутніх студентів, тому навчання зразкового письма можна вважати важливим 
аспектом викладання української як іноземної.
Ключові слова: письмо, каліграфія, варіативність, літера, рукописний текст, друкований текст, графіка.
The article considers the problems o f forming skills and students' interests in writing during the initial Ukrainian phonetic 
and grammar course. Further success o f students depends on the achievement o f positive results in this direction, 
therefore the teaching o f model writing can be considered an important component o f teaching Ukrainian as a foreign 
language.
Key words: writing, calligraphy, variability, letter, handwritten text, printed text, graphics.

Вивчення мови іноземними громадянами -  це правильний шлях до осягнення української культури й українсь
кого народу. Це міст, який з'єднує свідомість різних людей. Перефразувавши відомий вислів В.Гумбольдта про те, 
що кожна мова -  це особливий світ, можна твердити, що кожна мова -  це особливий психолінгвістичний апарат. 
Коло мовознавчих питань, які розглядаються в процесі викладання української мови як іноземної, дуже широке.

Однією зі сходинок оволодіння українською мовою є письмо. Письмо -  це комплексний вид навчальної діяль
ності. Говорячи про формування навичок письма, ми маємо на увазі, що під письмом розуміється діяльність, 
спрямована на вираження думок у письмовій формі.

Навчаючи іноземних слухачів письма, викладач має постійно прагнути того, щоб дати їм необхідні знання й 
навички правильного й розбірливого, красивого і грамотного письма, бо від цього великою мірою залежать пода
льші успіхи в навчанні.

На практиці викладачі нерідко фіксують, що багато іноземних слухачів не хочуть вчитися писати прописні бук
ви. Аргументується небажання тим, що англійською вони пишуть друкованими, зараз усі користуються клавіату
рою, тому нема чого витрачати енергію на освоєння української графіки, їм здається це безглуздим. Це зумовле
но ще тим, що сучасна людина все рідше пише від руки, бо все можна надрукувати.

Якщо мета слухачів -  вивчення української мови не на рівні виживання, а для подальшої фахової підготовки 
(зокрема в медичній галузі), то повноцінне навчання української каліграфії стає нагальною необхідністю. До того
ж, на думку багатьох методистів, «включення різних письмових вправ у навчання говоріння, слухання і читання 
допомагає кращому засвоєнню і закріпленню поданого усним шляхом мовного матеріалу, оскільки в цьому випад
ку працюють всі види аналізаторів: слуховий, зоровий, кінестетичний, моторний. Завдяки опорі на багаточисленні 
й різнобічні тимчасові зв'язки засвоєння матеріалу стає більш швидким, а сам процес засвоєння - більш легким» 
[4, с.342].

Письмо складається з цілого ряду структурних компонентів, багатьох правил і вмінь, оволодіння якими -  скла
дний довготривалий процес, зокрема для іноземних здобувачів освіти. Процес письма характеризується великою 
психологічною складністю і спрямованістю уваги того, хто пише, передусім на його зміст, бо під час письма слуха
чі позбавлені можливості користуватися допоміжними позамовними засобами мовлення - інтонацією, мімікою, же
стами, які допомагають краще висловити думку і ставлення до сказаного. Це змушує слухачів вимогливіше стави
тися не тільки до змісту висловленого, а й до засобів його вираження. Унаслідок цього процес стає значно напру-
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женим, складнішим і водночас більш свідомим, ніж усне мовлення, і вимагає від того, хто пише, максимального 
зосередження уваги на змісті й на засобах вираження думки.

Навчання письма - складова частина програми української мови як іноземної. Її не можна розглядати ізольо
вано. Тому навчання читання й письма відбувається паралельно і взаємопов'язане з розвитком мовлення, збага
ченням словникового запасу, упорядкуванням синтаксичного складу мовлення, навичок говоріння. Оволодіваючи 
трьома основними групами навичок: технічними, графічними та орфографічними, іноземні слухачі мають дотри
муватись гігієнічних правил і координувати рухи рук; правильно писати букви з потрібним нахилом, правильно їх 
поєднувати, використовувати пунктуаційні знаки; правильно визначати звукову й буквену будову слова.

Оволодіння цими групами навичок -  це основа грамотного письма й гарного почерку. Психологи стверджують: 
нерозбірливо написані слова не запам'ятовуються.

Навчання письма починається з перших занять і на цьому етапі зводиться до оволодіння технікою письма. 
Ознайомлення з алфавітом відбувається в період початкового фонетико-граматичного курсу, тому графічні нави
чки формуються паралельно з фонетичними: новому звукові звичайно відповідають чотири букви:дві друковані 
(прописні й рядкові) і дві рукописні (прописні й рядкові). У свідомості слухачів має бути встановлений зв'язок між 
кожним звуком і варіантами його графічного зображення. На цьому етапі перед викладачем стоїть кілька завдань: 
ознайомити з алфавітом; допомогти оволодіти звуко-буквеним співвідношенням; установити зв'язки між різними 
варіантами вимови кожної букви [5, с.306].

На початковому етапі навчання особлива увага приділяється каліграфії, оскільки кожен слухач має оволодіти 
технікою українського письма такою мірою, щоб написаний ним текст був зрозумілий не тільки йому самому, а і 
будь-якому носію української мови. Слід зазначити, що письмом українських літер легко оволодівають слухачі з 
тих країн, де користуються кирилицею й латиницею. Значні труднощі долають араби, китайці, пакистанці, які ви
користовують у своїх країнах інші алфавіти. Зразки правильного написання літер подає викладач і на дошці, і в 
зошитах слухачів, звертаючи увагу на особливості їхніх елементів і з'єднання з іншими буквами в слові. Найскла
дніше цьому навчати слухачів під час онлайн-занять, біля екранів комп'ютера. При цьому слід ураховувати інтер
ференцію національних алфавітів тих, хто навчається (написання деяких літер вище рядка в арабів, неохайність і 
окреме написання букв у словах, відсутність нахилу праворуч, заміна малими літерами великих).

При ознайомленні з новою буквою викладачу слід показувати всі варіанти зображення цієї букви, наприклад, д 
може зображуватися графічно різними способами: рукописна, рядкова, друкована, курсив.

Серед комплексу характеристик можна виділити такі труднощі формування навичок письма в іноземних слу
хачів (найбільш істотні й частотні): заміна письмового написання букв друкованими, початок речення з рядкової 
букви, нестабільність графічних форм, яка проявляється в широкій варіативності (порушенні) визначеної висоти, 
ширини й нахилу букв. Назвемо ці порушення викривленням почерку; відсутність міжлітерного зв'язку; заміна од
нієї букви іншою, часто під впливом рідної мови, замість т4, м^  , н -п , и-і, п-р, р -г , б-в; неправильне співвідно
шення фонематичного написання літер (замість б-п, д-т, г-к тощо); неправильне написання (ю,б, д ); пропуск у 
словах голосних, рідше -  приголосних, незакінчене написання букв, складів; дуже повільний темп письма; дода
вання зайвих елементів; тремтіння руки під час письма, яке проявляється в додаткових штрихах (невпевненості 
ліній).

Більшість цих порушень письма трапляються не окремо, а в комплексі, тому подолання труднощів, пов'язаних 
із навчанням письма на початковому етапі вивчення української мови, досить важливе, оскільки письмо є базо
вою навичкою, без якої практично неможливе подальше навчання.

На початковому етапі викладач має приділяти достатньо уваги звуко-буквеним співвіднесенням, тому що бі
льшість помилок під час письма допускають унаслідок недостатнього розвитку фонематичного слуху української 
мови. Усунення цих помилок залежить від роботи над вимовою й виконання спеціальних вправ (написання букв 
на слух, написання складів на слух, визначення слів, у яких кількість букв не збігається з кількістю звуків тощо). 
Унаслідок опанування початкового фонетико-граматичного курсу слухачі мають не тільки добре знати український 
алфавіт, назви букв, а й засвоїти особливості позначення українських звуків залежно від їхнього оточення.

Найпоширеніші прийоми навчання каліграфії такі: запис букв на дошці з показом поелементного написання 
букви; порівняння букв за висотою; способи з'єднання букв; порівняння написаних подібних букв у рідній мові; на
вчання графіки корисно проводити в зазначеній послідовності; демонстрація й читання прописної літери в ізольо
ваному положенні; написання букви на дошці з поясненням написання букви; пояснення розбіжностей між окре
мими елементами літер рідної мови; читання букви в ізольованому вигляді й у слові; запис букв слухачами в зо
шиті та їхнє читання; тренування у відтворенні букви в контексті слова з метою формування досвіду [5, с.307]; ре
комендується також похиле письмо, оскільки воно зручне при русі руки.

Навчання слухачів каліграфії відбувається кількома етапами:
на початковому -  написання великих і малих букв алфавіту прописом, потім -  поєднання букв у склади, у бук- 

восполучення; після цього - написання слів, формування й тренінг навичок їх написання і написання речень. І 
тільки потім відбувається закріплення й удосконалення опанованих навичок письма.

Після того, як іноземні слухачі вивчать 33 малі й 31 велику літеру української абетки й пунктуаційні знаки, вони 
пишуть на кожному занятті диктанти з букв, складів, слів, речень. Обов'язково звертаємо увагу на поєднання лі
тер із наступними літерами. Щоб міцніше запам'ятовувалась форма букви й відповідний її звук під час навчання 
пропонуємо промовляти вголос те, що пишемо. Наприклад, пишемо букву “о”, “у” протягуємо її голосом; букву “т”, 
“п” говоримо коротко “т”, “п”. Це дає змогу міцніше запам'ятати форму букви її звук. Частіше привертаємо увагу до 
зразка, звертаємо увагу на нахил букв, порівнюємо ширину й висоту.

З досвіду роботи зазначимо, що навички письма формуються краще, якщо такі деталі викладач прописує в 
зошитах слухачів як зразок, демонструє відео з поетапним написанням букв, а також акцентує увагу на прописані 
літери в навчальних посібниках з української мови. Якщо саме цей період навчання слухачів припадає на он
лайн, дуже важко навчити іноземних громадян правильному письму. Більшість із них будуть друкувати літери і 
перевчити їх буде майже неможливо.

Задля забезпечення ефективного формування навичок письма в навчально-науковому центрі з підготовки іно
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земних громадян Ц ^ У  за період 2020-2021 н.р. підготовлено презентації до шести модулів початкового фонети- 
ко-граматичного курсу. Презентації можна використовувати і на аудиторних заняттях, підсумовуючи вивчене. Ко
ристь ці презентації приносять перш за все найбільш мотивованим слухачам, бо вони можуть переглядати їх кіль
ка разів, щоб запам'ятати інформацію, а також тим іноземним слухачам, які з якихось причин пропустили ці занят
тя. На початковому етапі більшість викладачів української як іноземної ^ с т а в к ш а  Т.Е., Кірєєва О ^ ., Жолудєва 
К.І., Замніус О ^ ., Іванова A.B. та ін.) рекомендують проводити щодня слухові й зорові диктанти, списування з 
дошки, із підручника писаного і друкованого текстів. Під час роботи перед очима слухачів має бути зразок із варі
антами поєднання або в зошиті, або на дошці. Ці знання поступово закріплюються, узагальнюються, удоскона
люються. На четвертому тижні початкового фонетико-граматичного курсу слухачі зазвичай уже вільно орієнту
ються у своєму зошиті без зразка, можуть написати на слух слова, розбірливо списують рукописний чи друкова
ний тексти, можуть прочитати свій рукописний текст. Щоб ці навички не забувались, а навпаки, закріплювались, 
на кожному занятті з української мови необхідно списувати друковані слова, речення чи невеликий зв'язний текст 
із підручника, із дошки чи тренувальних вправ. Найкращі результати у формуванні навичок письма отримуємо за 
умови систематичної перевірки й проведення роботи над помилками, опрацьовуючи ці помилки в індивідуально
му порядку з кожним слухачем окремо, краще, навіть, на індивідуальних консультаціях

Досягнення позитивних результатів завдяки системі вправ на заняттях стимулює самостійну роботу слухачів, 
мотивує на доведення письма до автоматизму. Щоб підтримати інтерес до виконання письмових робіт, викладач си
стематично перевіряє зошити і в доброзичливій манері пояснює помилки. Так підтримується інтерес слухачів до ви
роблення каліграфічного й зрозумілого письма. Ось приклад одного з навчальних текстів із кількома завданнями:

«1. Спишіть текст.
2. Напишіть прописні букви.
3. Підкресліть власні імена.
Текст
Я Олександр. Познайомтесь, це моя родина. Іван Захарович і Тетяна Mихайлівна - мої батьки. Це мій брат - 

Aндрій і його дружина Bалентина. A там їх син Левко й дочка Ганна. A це моя сестра Катерина. Bона студентка».
У групі між слухачами завжди є конкуренція, тому в деяких групах у ігровій манері проводимо конкурс калігра

фії, в якому слухачі залюбки беруть участь. Найчастіше цей конкурс проводиться напередодні першого поетапно
го контролю, коли вивчення початкового фонетико-граматичного курсу закінчується.

Слід пам'ятати, що «навчання гарного розбірливого почерку вимагає оволодіння правильним написанням букв 
і словосполучень з самого початку навчання, оскільки спочатку сформовані навички письма швидко закріплюють
ся» [5, с.309]. Письмо супроводжує навчальну діяльність слухачів упродовж усього періоду навчання в закладі 
вищої освіти, охоплює різні сфери навчальної діяльності іноземних громадян. Ураховуючи майбутній фах інозем
них здобувачів освіти ПДMУ, розуміючи, що лікарям конче необхідно володіти навичками письма для оформлен
ня історії хвороби, ведення медичної документації, вважаємо навчання зразкового письма важливим компонен
том викладання української мови як іноземної.
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