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АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЛІТНІХ ШКОЛАХ 

Богдан Сиванич 

 

В соаооі розглянтоо сперипікт ліоніу ткіл як особливої порми навсання мови як іноземної, 
описано їуні переваги оа недоліки. На основі досвідт проведення ліоніу ткіл ткраїнісоики «Крок 
до України» предсоавлено основні порми оа меооди навсання мови, їу проблемаоикт оа 
епекоивнісоь. 
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The article deals with the specificity of summer schools as a special form of teaching language as a 
foreign one, describes their advantages and disadvantages. The main forms and methods of teaching 
languages, their perspective and effectiveness based on the experience of the  summer schools of 
Ukrainian studies «Step to Ukraine» are presented. 
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В сунаску епофу жростаккя йобіиькості касеиеккя, жбіиьоеккя кіиькості коктактів йіе 
представкзкайз ріжкзф кародів ваеизвзй є пзтаккя опакуваккя ковзф йов у стзсиі терйікз.  

Водконас, все біиьое июдей проезває жа йееайз історзнкого ареаиу своєї йовкої 

спіиькотз, тойу дия кзф порун іж взвнеккяй йовз середовзпа, в якойу вокз проезвають, 

постає такое пзтаккя взвнеккя рідкої йовз як ваеизвого лактору жбереееккя каміокаиької 

ідектзнкості. 

Сиід такое пай’ятатз, по взвнеккя йовз тіско пов’яжаке іж взвнеккя куиьтурз. Коека 

йова є кевіддіиькою від каміокаиької куиьтурз, адее сайе вока иеезть в оскові її жйістової 
сторокз.  

Одкією ж попуияркзф у світі лорй кавнаккя йовз, яка одконаско дожвоияє досягкутз 

пойіткого прогресу у взвнеккі йовз та піжкатз деякі особизвості каміокаиької куиьтурз у 
стзсиі терйікз, є йовкі иіткі окоиз.  

За жйістой иіткя окоиа є короткотрзваизй кавнаиькзй таборой, ка якойу пріорзтет 

віддається взвнеккю йовз, піжкаккю куиьтурз та сунаского езття кароду, якзй рожйовияє мією 
йовою.  

Проакаиіжувавоз каявкі прзкиадз україкськзф і жарубіекзф йовкзф иіткіф окіи, банзйо, 
по трзваиість такої окоиз йоее коизватзся від 2 до 6 тзеків [2, 3, 4, 5]. 

Мовка иіткя окоиа як лорйа кавнаккя йовз йає свою спемзліку, яку кеобфідко 
врафовуватз прз пиакуваккі програйз, скиадаккі жавдакь та взборі йетодзк.  

Оскіиькз иіткі окоиз, як правзио, прзпадають ка період відпусток, вокз є форооою 

йоеизвістю взвнатз йову дия июдей, які впродове року жайкяті своєю осковкою роботою, яка 

переваеко є даиекою від ліиоиогії. Ікоою ваеизвою рзсою иіткьої окоиз у порівкяккі іж 
ікозйз лорйайз кавнаккя є те, по у иіткіф окоиаф кавнаккя поєдкується ж відпонзккой.  

В міиойу, иіткі окоиз біиьое спряйовакі ка вдоскокаиеккя жкакь. Як покажує практзка 

иіткіф окіи україкістзкз «Крок до Україкз», біиьоість унаскзків мзф иіткіф окіи вее йаиз 

попередкій досвід взвнеккя україкської йовз. Одкак куиьтурка скиадова иіткіф окіи робзть їф 

прзвабизвою і дия июдей, які вперое понзкають взвнатз йову.  
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Мовка иіткя окоиа як лорйа кавнаккя йає ряд переваг, серед якзф гоиовка – ме 

жакуреккя в йовке середовзпе, адее відойо, по кайовздое йова жасвоюються в езвойу 

йовкойу середовзпі, кодз июдзка подкя нує йову ка вуизмі, у тракспорті, нзтає взвіскз, 
взріоує кескиадкі сзтуамії.  

Крій того, перебуваккя у иіткій окоиі дає июдяй жйогу відкиастз ка деякзй нас всі свої 
справз і жосередзтзся ка взвнеккі йовз.  

Оневздкою перевагою є те, по практзнко коеек унаскзк, якзй взкокав програйу иіткьої 
окоиз, по її жавероеккі банзть режуиьтат – покрапеккя рівкя воиодіккя йовою.  

Серед осковкзф кедоиіків иіткьої окоиз, оневздко, кайбіиьозй є ріжка йотзвамія 

студектів, які кавнаються. Зажвзнай, дия настзкз унаскзків иіткьої окоиз відпонзкок є 
пріорзтетой перед кавнаккяй. Це йоее створюватз трудкопі дия взкиадана і роботз в групі.  

Варто такое жгадатз лрагйектаркість отрзйакзф жкакь ж йовз, адее жваеаюнз ка 

короткзй терйік трзваиості окоиз, осковкі відойості кеобфідкі дия коккреткого рівкя 

кейоеизво податз в койпиексі, як правзио, під нас кавнаккя жосередеуються ка ваеизвзф 
йойектаф.  

З огияду ка обйееекість в насі та ріжкорідкзй підбір июдей, осковкзй жавдаккяй иіткьої 

окоиз є жапропокуватз веизку кіиькість йоеизвостей, ж якзф коеек жйоее обратз дия себе 

каймікавіоу і кайкорзскіоу. 

Ваеизвою передуйовою успіокої иіткьої окоиз є підготовка жавдакь і взбір йетодзк 

відповідко до категорій июдей, які жамікавиекі у взвнеккі йовз.   

Врафовуюнз досвід Міекародкого ікстзтуту освітз куиьтурз та жв’яжків ж діаспорою, якзй 

ж 2011 року проводзть Літкі окоиз україкістзкз «Крок до Україкз», осковкою категорією 

унаскзків, жамікавиекзф у взвнеккі україкської йовз, є представкзкз україкської діаспорз – 

серед всіф унаскзків представкзків україкської діаспорз буио біиьое поиовзкз.1 [2] 

Такі студектз, як правзио, добре рожуйіють україкську йову, біиьоість ж кзф йоее кею 

взсиовиюватзся, одкак йоеуть бутз пробиейз іж грайатзкою та орлогралію, а такое впизвой 

окрейзф діаиектів. Дия мієї категорії июдей дуее ваеизве сайе жакуреккя у йовке 

середовзпе.  

Друге йісме іж режуиьтатой бизжько трздмятз відсотків жаййають студектз-україкістз іж 

сусідкіф країк – Поиьпі, Чефії, Сиованнзкз, Хорватії, Боигарії, Сербії. Дия кзф гоиовкзй є 

жастосуваккя ка практзмі своїф жкакь, ждобутзф під нас кавнаккя в уківерсзтетаф. 

Такое у иіткіф окоиаф браиа унасть кевеизка кіиькість взкиаданів україкської йовз. 

Серед їфкіф жамікавиекь осковкзйз є йетодзка взкиадаккя, кавнаиькі ресурсз. 

Окрейу групу скиадають июдз іж ріжкзйз іктересайз, якзф йоека кажватз сзйпатзкайз 

Україкз. Як правзио, ме июдз які прзїфаиз в Україку у жв’яжку ж роботою або сійейкзйз 

обставзкайз. Дия кзф пріорзтетой є взвнеккя сайе україкської йовз. З україкською куиьтурою, 

вокз, як правзио, вее добре жкайойі. 

Дия електзвкої роботз иіткьої окоиз сиід оргакіжуватз подіи ка групз відповідко до 

йовкого рівкя. Це йоека жробзтз жа допойогою тесту ка понатку окоиз. Прз мьойу дуее 

ваеизво такое перевірзтз говоріккя, адее особз україкського пофодееккя йоеуть ке жкатз 

україкської грайатзкз нз кавіть орлогралії, аие прз мьойу їфкій рівекь буде взпзй від 

понаткового.  
                                                           
1
 Врафовако студектів, які вжяиз унасть у иіткіф окоиаф україкістзкз у Львові і ке врафовако унаскзків окіи дия 

україкської діаспорз у Кажафстакі. 
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У иіткій окоиі «Крок до Україкз» іктексзвкзй курс україкської йовз трзває нотзрз 

годзкз ка декь. Ще дві годзкз студектз йають жакяття ж иікгвокраїкожкавства. У взфідкі дкі, 

як правзио, відбуваються кавнаиькі екскурсії Україкою, а такое студектз йають нас дия 
сайостійкого кавнаккя та піжкаккя йіста. 

На жакяттяф ж україкської йовз взкиадані окоиз «Крок до Україкз» кайагаються 

спиакуватз жакяття так, поб протягой дкя рівкойірко рожподіизтз жавдаккя відповідко до 
осковкзф тзпів йовиеккєвої діяиькості – сиуфаккя, нзтаккя, говоріккя, пзсаккя.  

Дия понаткового рівкя взкорзстовуються йетодз та лорйз роботз, які актзвіжують 

йовиеккєву діяиькість і стзйуиюють говоріккя. Перевага кадається роботі в параф нз групаф, 
відтвореккю практзнкзф сзтуамій, побудові діаиогів, роботі ж картонкайз, кавнаиькзй іграй. 

На середкьойу рівкі студектз взвнають озрокзй взбір койукікатзвкзф тей, акаиіжують 
аудіо- та відеожапзсз, по дає їй жйогу віиько понуватз себе в україкойовкойу середовзпі. 

На взсокойу рівкі студектз рожгиядають скиадкі взпадкз україкської грайатзкз та 

правопзсу, жкайойияться ж соміаиькою та терзторіаиькою дзлерекміамією йовз, багато насу 
прздіияється дзскусії, аргуйектамії, взступай, куиьтурі йовз, йовиеккєвойу етзкету.  

На жакяттяф ж иікгвокраїкожкавства проводяться йайстер-киасз кародкзф рейесеи 

(капрзкиад, взготовиеккя ияиькз-йотаккз, петрзківськзй рожпзс, прякзкз-юраокз), йайстер-

киасз ж традзмійкої куиьтурз (капрзкиад, україкські такмі, гра ка бакдурі, коизскові, 

веноркзмі). Це дає жйогу студектай опакуватз ке изое кові практзнкі жкаккя, а й жбагатзтз 
сиовкзковзй жапас, поспіикуватзся ж йайстрайз. 

Такое кеобфідкзй еиейектой жакять ж иікгвокраїкожкавства є ке изое покажатз 

кадбаккя куиьтурз, а й пожкайойзтз студектів жі сунаскзй езттяй кароду. З мією йетою в 

програйі иіткьої окоиз «Крок до Україкз» обов’яжково є жафодз, які жкайойиять іж сунаскзй 

езттяй – жустріні ж відойзйз июдьйз, відвідаккя гаиереї, взставок, перегияд сунаского кіко, 
взїжкі йакдрівкз Україкою.  

Ваеизве жканеккя йає іктеграмія студектів в україкойовке середовзпе. З мією йетою 

студектз ждійскюють сайостійку роботу кад ікдзвідуаиькзйз проектайз, йетою якзф є 

досиідзтз якзйсь аспект сунаского езття. Ця лорйа роботз передбанає сайостійку роботу, 

іктерв’ю, опзтуваккя. Такое кайагаєйося жаиунатз студектів до актуаиькзф куиьтуркзф подій – 

прежектамій, лестзваиів, лиеойобів. 

Категорії учасників літніх шкіл «Крок до України»  
у 2011-15 роках 
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В міиойу, иіткя окоиа як лорйа кавнаккя йає ряд суттєвзф переваг, які дають багато 

йоеизвостей овздко і якіско взвнзтз йову. Добре спиаковака програйа иіткьої окоиз спрзяє 

рожвзтку йовкзф кавзнок студектів і подаиьоойу жамікавиеккю у взвнеккі йовз, свіднеккяй 
ного є те, по деякі студектз повертаються до окоиз, поб пройтз курс вдруге, а кавіть і втретє.  
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