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KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO JAKO OBCEGO

OLEKS ANDRA ANTONIW
Lwowski Państwowy Uniwersytet imienia Iwana Franki, Lwów — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowano sposoby prezentacji kultury Ukrainy 

w podręcznikach języka ukraińskiego adresowanych do studentów polskich. Zamieszczone 
w podręcznikach teksty przeznaczone do czytania zostały zbadane pod względem ich przy
datności w procesie kształtowania kompetencji socjokulturowej oraz socjolingwistycznej.

CULTURE IN TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

OLEXANDRA ANTONIV
L’viv Ivan Franko National University, L’viv — Ukraine

ABSTRACT. The means of presentation of Ukrainian culture in Ukrainian text-books 
for Polish students have been investigated. Texts for reading as a teaching material to form 
social-cultural and social-linguistic competence have been analyzed.

Навчання шоземшн мови —  складний i тривалий процес, що вимагае вщ 
викладача творчих зусиль, вщповвдно! креативное! задля вироблення 
у  студентов не литтте mobhoï, але й coniо культурно'!, прагматично! компе-

тенщй.
Знания культури посвдае вагоме Miene в л i нгвод ид античному процест 

оскгпъки дае змогу шоземцю правильно i нтерпретувати i т р а л  шквалы ii та екс- 
тралшгвальш явища, а отже, вщповщно на них реагувати.

Сьогодш в польськш лiнгвoдидaктицi методисти жваво обговорюють про
блему, що стосуеться визначення poni культури в навчанш польсько! мови 
як шоземног дискутують щодо з\псту навчальних програм, швентарго поль
сько'! культури, що повинен бути репрезентований у дидактичному nponeci1. 
Укра'шська лiнгвoдидaктикa ще не мае значного масиву напрацювань у ni й сфе- 
pi. Уявлення про способи репрезентацп культури Украйш в навчанш iH03eM- 
niß виявляються в авторських пiдxoдax до створення nippymHHKiB, nociÖHmciB та 
iHniHx дидактичних матер i ani в. * i

1 D ydaktyka  języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań 
2005; P. Garncarek, Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 
2006; P. E. G ębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków 2003; 
Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego: Materiały z konferencji Naukowej, Warsza
wa 2010; K ultura  w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny, programy nauczania, po
moce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004; N auczanie języka polskiego jako obcego
i polskiej kultury w nowey rzeczywistości europejskej, Warszawa 2005.
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Осюльки мова — це, як вщомо, складне сошальне явище, то досить часто 
соцюлшгвютичну компетенцно ототожнюють i3 сощокультурною.

У Загальноевропейських рекомендац1ях з mobhoï освети, висв1тлюючи 
поняття соцi о кул ьту р ноï -  соцюлшгвютично! компетенцш, авторы пропонують 
акцентувати увагу на таких п ’яти ïï аспектах2, як:

1. Лшгвютичш маркери сощальних стосуншв (статус людини, близью сть 
сто су н Ki в, реестр мовлення). 1ноземець повинен знати, якш мовнш формул! 
надати перевагу пщ час вИання, знайомства, прощания, як звернутися до особи 
в офщшнш i неофщшнш ситуащях.

2. Правила вв1чливост1 (позитивна й негативна вв1чливють). Вияви вв1чли- 
Bocri та !хне мовне вираження в одшй культур! можуть бути сприйнят! як непо- 
розумшня в iHniiń, осюльки предмет розмови може не входити до кола тради- 
ц!йних тем, характерных для певши етнокультурно! сшльноти. А калькування 
з рщно! мови !ноземця фраз ув!чливост! може спричинити кумедну ситуац!ю. 
Так, студенты з Туреччини замють звичних в украшськш реальност! вюаль- 
них формул „Добрий день. Як Ваш! справи?” використовують inrni. наприклад, 

„Як Ваше здоров’я?” .
В!таючи свою колету з днем народження, студенти з П!вн!чно! Америки 

подарували дюжину к в т в , що цшком прийнятно в них на батыбвщиш, але не 
в!дпов!дае нормам культуры в Украи-п.

3. Вислови народно! мудрости. Фразеолопя е тим мовним пластом, у яко- 
му найглибше закодований менталИет народу, його звича! i  традицй, система 
моральных уявлень i  цшшсних opieH T H piß. Для !ноземного студента важливо 
розум1ти !нформащю, яку Miстять фразеолог!зми, адекватно сприймати п!дтекст 
газетных заголовк!в, у яких часто простежуемо трансформацп фразеолог!чних 
одиниць.

4. Реестри сп!лкування (оф!ц!йний, нейтральний, фамшьярний, !нтимний 
тощо). „На початковому еташ навчання (pißm A l, А2, B l ) характерныйвщносно 
нейтральний реестр. Иого обирають nociï мови для сшлкування з шоземцями 
та чекають ввд них такого ж. Ознайомлення з бшын формальным або фамоь- 
ярним реестрами ввдбуваеться, як правило, через певний перюд часу, можли- 
во, за допомогою читання текстов р1зних жанр1в, особливо ромашв, спочатку 
на piem рецептивно! компетенцй” .

5. Д1алекти та акценти. „Сощол!нгв!стична компетенц!я включае також 
здатн!сть розп!знавати л!нгв!стичн! маркери, наприклад сощальних клас!в, 
peiiопальною походження, нац!онального походження, етшчно! належност!”2.

Змют сощол1нгв1стично! компетенцй на кожному pißm знань мови ßiдобра- 
жено в таблищ 1.

Таблица 1
Сощол1нгв1стична в1дпов!дшсть

С2

В!льно волод!е !д!оматичними зворотами i колокв!ал!змами з усв!- 
домленням конотативних р!вн!в значень. Повшстю усв1домлюе сощо- 
лшгв!стичн! та соцюкулыурш особливост! використання мови и ноля
ми i може належно реагувати. Може усшшно виступати посередником 
у сшлкуванш М1Ж нос!ями мови, що вивчаеться, i сво!ми сшвв!тчизни- 
ками, враховуючи сощокультурш та соцюлшгвютичш особливосп.

2 Загалъноевропейсъюрекомендацп змовиог oceimn: вивчення, викладання, оцтювання, Кшв 
2003, с. 120-121.
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C l

Може вызнавати широкий спектр щюматичних вираз1в та колокв1а- 
л!зм!в, усвщомлюючи реестров! вщмпшосп; проте може вщчувати по
требу в уточнены окремих деталей, особливо коли акцент незнайомий. 
Може розумИи фшьми, в яких ужито значну юльюсть сленгового слов
ника та щюматичних вир аз i в i зворот1в. Може гнучко й ефективно ко- 
ристуватися мовленням i3 сощальними щлями, зокрема в емощйних, 
алюзивних та жаривливих тональностях.

B2

Може висловлюватись упевнено, чНко й ув1чливо у формальному 
та неформальному реестрах, адекватно до ситуаци та особ исто CTi сшв- 
розмовника.

Може з певним зусиллям розумНи i брати участь в групових дис- 
кус1ях, бес1дах, нав1ть коли мова швидка, розмовна. Може шдтриму- 
вати стосунки з нос1ями мови без того, щоб ненавмисне ïx роземпнити, 
роздратувати, або змусити поводитись шакше, шж вони поводились би 
з HOcieM мови. Може висловлюватися вщповщно до ситуанд тауникати 
грубих помилок при формушованп! думки.

BI

Може виконувати й реагувати на широкий спектр мовленневих 
функц1й, уживаючи ïx найзагальшнп експоненти (вирази, висловлю- 
вання) в нейтральному peecTpi. Усв!дом;пое основы правила вв1чли- 
Bocii та д1е в1дпов1дно до них. Усв1домлюе й звертае увагу на найва- 
жлыппи в 1д\пнност1 м1ж звичаями, звичками, правилами поводження, 
П1ниостями та 1деалами, характерними для сыльноти, мову яко!' вивча- 
ють, i власного народу.

A2

Може виконувати й реагувати на основы мовленнев1 функцй', 
зокрема таю. як i нформащйний oômïh та вимоги, й виражати cboï погляди 
й ставлення до довюлля простими засобами. Може сшлкуватися прос
то, але ефективно, використовуючи вирази загального вжитку та вико- 
нуючи елементарн1 дн.

Може вступати в дуже коротю со ui ал ьн i контакта, послуговуючись 
повсякденними вшчливими формами прив1гання i звертання. Може 
вщповщати на запрошення, пропозицй'. вибачення тощо.

A l

Може встановити елементарний с о дальний контакт, використову
ючи найпроспш! повсякденн1 вв1члив1 форми: прив1тання та прощан
ия; знайомства; вживати для цього етикеты формули, як-от: будь ласка, 
дякую, пробачте i т. д.

KpiM мовних формул, яю повинш вживати ыоземы в процеш кому ы капп вщ- 
пов1дно до сшуацн, польсью й росшсью дидакти пропонують перед i к тем, як i 
варто обшворити в процеЫ навчання з метою i нкультурацн шоземного студента.

Це наштовхнуло нас на думку проаналкзувати текстовий матер i ал ы д- 
ручниюв з укра1нсько1 мови як шоземнот У цьому дослщжены обмежимося 
лише загальними пщручниками з украшсьюн мови для поляк! в3. Поза ува-

30 . Белей, Розмовляете укратською? Пid ручник укратсъксл моей, Wrocław 2006; В. В а
силенко, Укратсъка мова. Поглиблений практичный курс, тт. 1-2, Poznań 2001; I. D enysiuk , 
D. Jarczak, E. K ucharska, Język ukraiński w ćwiczeniach. Skrypt dla studentów polskojęzycznych, 
Szczecin 1993; I. Huk, M. K aw ecka, Вивчаемо укратську мову. Podręcznik do nauki języka ukra
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гою залишимо пошбники, що оржнтоваш на вдосконалення граматики чи 
фонетики4 5.

Пщручник професора Льв1вського нацюнального уж верситету 1вана Дени- 
сюка, а також Данути Ярчак та Свгенн КухарськоГ е найдавшшим за часом 
написания. Авторсью текста до уроюв написаш красивою, барвистою украш- 
ською мовою, яку легко сприймати. А це робить шдручник щкавим об’ектом 
дослщження. У пошбнику натрапляемо на тексти або уривки з таких твор1в: 
Леся Украшка — Jlicoea теня, Стоялая i слухала весну, Якби omi промтня золо
те, Т. Шевченко — Садок вишневый коло хати, Запоет; I. Франко — Присвя- 
та, Vivere memento; О. Довженко — Я  маю diM, при doMi сад; М. Рильський — 
Не грай, Яблука достли; П. Тичина — Десъ на dni мого серця; В. Самшленко — 
Венгрия теня; Д. Павличко — Два колъори; А. Малишко — Шсня про рушник. 
KpiM TeKCTiß . птературного походження, натрапляемо на фольклор ж: казка Пан 
Коцъкий, гпеня Ой не ходи, Грицю, CTapi галицью анекдоти.

Основний пщхщ, який застосували згадаш вище автори, — це вивчення 
мови через . птературу

Пщручник Яна С твака6, багатий на тексти 1сторично1 тематики: Заснуван- 
ня Киева, Смерть Олега, noxid Поря на гретв, Володимировi поели, Облога 
Киева, Софшський собор, Бт князя Данила з уграми, Заснування Холма, Татар- 
съке лихолття, Початки козаччини, Запорозька Ci4, Внутртнш лад Запо- 
розъког' Ci4i, Органгзацгя козацького вшеъка, Боротъба в оборонi pidnoï землг, 
Козацъю повстання, Богдан Хмельницъкий, Битва nid р'шкою Пилявкою, Богун 
nid Втницею, lean Cipno, Укратсът Фермотли, Як запороэкщг писали лист 
турецъкому султану

Трохи меншу за обсягом частину становлять художт текста: А. Чайков- 
ський — Степ ел инку; Г. Сковорода — Бджола i Шершень, De libertate; 
I. Котляревський — lineiüa; Т. Шевченко — Полякам, Запоет, 1ван Шдко- 
ea; I. Нечуй-Левицький — Микола Джеря; Л. I шбов — Вовк та ягня, Журба; 
П. Кулпп — Чорнарада; Б. Гршченко — Смерть отамановг, I. Франко — Пмн, 
Мойсей, Лис Микита; М. Коцюбинський — Ocmui дойр, Земля, Intermezzo; 
Леся Украшка — Слово, чому ти не твердая криця, Сш  струн, Contra spem 
spero; О. Довженко — Зачарована Десна; П. Тичина — Молодим я молодим, Faï 
шумлятъ, Плуг; П. Панч — Задзвонили в yci дзвони; Ю. Яновський — Дiвчuнa 
у  втку; О. Гончар — Собор; В. Симоненко — Heoedi материнства; В. Сосю- 
ра — Любтъ Украшу, Червона зима та ш.

3 фольклорних текстов представлеш лише дума Маруся Богуславка, перека- 
зи Як Довбуш dicmae силу, Tonipeifb Довбуша.

Як бачимо, автор дотримуеться погляду про навчання мови здебшыиого 
на основ! текст i в юторичюн тематики й меншою mi рою — художшх.

Пщручник Володимира Василенка7, що вийшов у Познаш 2001 року у двох 
томах, значно компенсуе брак фольклорних тексДв. Для нього характерна пере-

ińskiego, Lublin 2003; J.Spiw ak, Podręcznik języka ukraińskiego: Самовчителъ укратськог мови 
для eeix, Warszawa 1996.

4 H. Станкевич, Морфологля сучаакн укратсъког моей, збнрпик вправ, Wroclaw 1997; 
Н. Ś w ięc ick i, Rzecz о języku ukraińskim: gramatyka z przykładami, Lwów 1923; E. W asiak Cy- 
часна укратсъка aimepamypna мова, вправи з фонетики i морфологи, Warszawa 1989.

5 I. D enysiuk , D. Jarczak, E. K ucharska, Język ukraiński w ćwiczeniach. Skrypt dla stu
dentów polskojęzycznych, Szczecin 1993.

6 J. S p i w a k , Podręcznik języka ukraińskiego, Самовчителъ укратсъког мови для eeix, Warszawa 1996.
7 В. Василенко, Укратсъка мова. Поглиблений практичный курс, тг. 1-2, Poznań 2001.



важна юльюсть народознавчого матер i а лу, зокрема легенди й перекази: Чорт, 
Домовик, JlicoeuK, Водяник, Блуд, Мавка, Мати-й-мачуха, Соняшник, Шдсшж- 
ник, Шли, Звгдки взялися ластгвки, Буслинии суд, Яргоргв, Малашгвцг, Туто- 
pie, Деретвка, На чш чорт ceoïx dimeù колите, Ynupi, Чому бувае бабине лт о, 
Долина червоних мате, ЗазОргсна мачуха, Кара за дитину.

Трохи менший за обсягом матер i ал, що розповщае про icTopnnm  поди, 
постай минулого, початки письменносй й книгодрукування в Украпп, icTO- 
ричш пам’ятки: Тритлля, Смфи, Кирило i Мефодш, Золопп ворота, Плач 
Ярославни, Походи украшсъкого народу (за I. К рип’якевичем), Про козаюв 
(за I. Крип ’якевичем i В. Антоновичем), Про побратимство, Памво Беринда 
i книгодрукування.

Осюльки тдручник рекомендовано для фшолопв, то виправданим i шл- 
ком дощльними е текста Становления укратсъког правописног системи, Забо
рони укратсъког моей, Укратсъка словесшстъ, ПерюОизацгя укратсъког лт е- 
ратури.

Надзвичайно корисним е залучення текслв офщшно-дшового стилю: Акт 
проголошення незалежностi Украти, Постанова ВР УРСР про проголошення 
иезалеэгсностг Украти, Копституц 'гя Украти cm. 10.

Менш репрезентоваш художш твори: ßipnii О. Забужко, В. ГНдпалого,
A. Листопад, Л. Костенко та nposoßi текста I. Франка, Панаса Мирного, Я. Гоя- 
на, I. Нечуя-Левицького, О. Гончара.

3 украшських персоналйа у текстах представлен! художник С. Василыйв- 
ський, сшвачка С. Крушельницька, а також постай свйово!' культури: шмець- 
кий художник А. Дюрер та польський композитор Ф. Шопен.

Пвдручник 1рени Гук та Мирослави КавецькоГ, попри авторсью текста 
до кожного уроку, що вщповщають певшй комушкативнй! те\п, \пстить таю 
твори: Б.-1. Антонин 3axid; П. Тичина В и знаете, як липа шелестишь; Л. Кос
тенко Укратсъке альфреско; М. Пригара Козак Болота; О. Iльченко Козацъкому 
роду нема переводу; М. Коцюбинський Шевченкова могила; В. Скурайвський 
Берегиня; М. Стельмах Щедрин вечгр; О. Довженко Зачарована Десна; В. Шев
чук Чорна сума; О. Гончар Собор; В. Шдмогильний Mierno; Б. Антоненко- 
Давидович 1ван Свграфович бглъше не належишь moi; Гр. Тютюнник Дива к .

3 фольклорних текейв наявна лише казка Лисичка-сестричка.
Отже, авторки також стоять на позищях навчання мови через художню лйе- 

ратуру.
О стантм  на книжковому ринку з’явився тдручник Олега Белея8 9. Автор 

намагався поеднати текста р1зних род i в i жанр1в. Нез\пнним залишився виб1р 
художшх текейв, щодо яких автор також мае власш вподобання. Серед худож- 
Hix TBopiß подаш текста таких автор!в, як Г. Квйка-Основ’яненко Маруся; 
Ю. Андрухович Micmo-корабелъ, Вокзал, Летгочл знаки; Я. Гоян Великденъ;
B. Симоненко Найогиднтй oui порожш; М. Рильський HacmieKU лтгаютъ; 
А. Головко Захворто ведмежатко; О. Довженко Моя хата, Косовиця; М. Кулптт 
Маклена Граса; Леся Украшка ЛКова теня; Т. Шевченко Розрита могила.

Тести, створеш автором до кожного уроку, щкав! й природш. Особливо 
похвально, що ввшшли теми, щкав! для молод!: Укра'тсъкигг спорт, Д ей р  про 
укратсъких xini.

8 1. Huk, М. K aw ecka, Вивчаемо украшську мову. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, 
Lublin 2003.

9 О. Белей, Розмовляете укратсъкою? тдручник укратсъког мови, Wrocław 2006.
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16 О. Антошв
Одним з культурних надбань украшського народу е шсня. Автор щедро 

використовуе в шдручнику тексти народних шсень: Où чорна я си чорна; 
Tu ж мене тдманула; 1хав козак MicmoM; Ой хмаритъся, туманиться; Нова 
padicmb стала; Тиха him; Торта сосна, палала; Ой dieuuno, шумитъ гай; 
Ой чий то тнь стог'ть, а також шсень литературного походження: Над морем 
(сл. Д. Павличка), Миколай бородатий (сл. Т. Чубая), Думи мог (сл. Т. Шевчен- 
ка), Гуцулка Ксеня (сл. Р. Савицького).

3 критичного погляду можна розглядати BHÖip автором прозових фольклор- 
них TBOpiß, зокрема казок, оскпьки деяш з них не е популярними й ri дом и- 
ми билынос'п HOciÏB мови, наприклад, казки Знаемо або Як квтенъ до березня 
в гостг гздив тощо.

Отже, кожен з автор i в шдручнимв пропонуе свш щдхщ до вивчення мови 
й розширення знань про Украину на основ! залучення текстового матер1алу. 
Думаю, що ушверсальним був би комплексний щдхщ: поеднання текспв pi зних 
род1в i жанр i в, обов’язкове введения твор1в, специф1чних для украшськои лгге- 
ратури, наприклад, усмш ки Остапа Вишни cniвомовки Степана Руданського 
тощо; залучення тексВв р1зних стшнв (наукового, о ф i ц i йно - д i л о во го, розмов- 
ного, художнього, публщистичного, peni ri Иного). Варто залучати до шдручни
шв тексти про украшське шно, театр, спорт, сучасну музичну культуру, сощаль- 
ш проблеми, молод1жш субкультури, замовчуваш теми {Голод 1932-1933 рр.; 
Чорнобилъ), теми, що дають можлив1сть дискутувати, а отже, виявляти через 
мову власний погляд.

Напевне, неможливо вмютити в один шдручник yci тексти. Вважаемо, 
що викладач залежно вщ навчальнои програми й л i нгвокрашознавчо! щннос- 
Ti твору може сам пiдбиpaти матер1ал для заняття. Сдине, що викладачев1 тре
ба запропонувати, — це широкий Bnoip таких текстов i систему вправ для роз- 
витку i вдосконалення у студент! в-i ноземш в mobhoï, сощолшгвютично!', соцю- 
культурши та i н ших вид i в компетенцп.


