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Формування українського мовлення майбутніх учителів 

російськомовних і двомовних регіонів України відбувається за 
специфічних умов: спостерігається посилення мотивів до опанування 
державною мовою, зростає кількість навчальних закладів з українською 
мовою викладання, розширюється обсяг годин на її вивчення в школі за 
рахунок зменшення кількості уроків російської мови або повного їх 
виключення, і в той же час зберігається традиційне російськомовне і 
двомовне середовище за межами навчального закладу. 

Спостереження за мовленням учнів та вчителів шкіл у класній та 
позакласній діяльності, аналіз уроків студентів-практикантів доводять, що 
українське мовлення не відповідає вимогам, які висуває сучасна школа до 
рівня фахової, насамперед мовленнєвої підготовки учителів. Мовлення 
студентів містить багато помилок і мовленнєвих огріхів, викликаних 
інтерференцією; їхня мова бідна на власне українську лексику, 
характеризується несформованістю термінологічного апарату, студентам 
бракує спеціальних знань, умінь і навичок перекладу близькоспоріднених 
мов: переклад навіть загальновживаних слів викликає труднощі через 
невміння швидко переключатися з однієї мови на іншу та чітко 
розмежовувати частково схожі, але неоднакові факти двох мов. 

Незважаючи на те, що переклад як навчальна вправа давно 
використовується у методиках викладання мов (його ефективність і 
необхідність застосування обґрунтовували А. Д. Алфьоров, М. М. Баженов, 
Л. А. Булаховський, Ф. І. Буслаєв, К. Д. Ушинський, О. М. Фінкель та інші 
видатні лінгвісти і методисти), його доцільність була й досі залишається 
предметом дискусій. І хоча багато сучасних дослідників і методистів 
рекомендують широко використовувати переклад у методиці викладання 
близькоспорідненої мови (Н. М. Арват, О. М. Біляєв, Н. І. Волошанівська, 
Є. П. Голобородько, В. Я. Мельничайко, О. В. Пасхіна, Н. А. Пашківська, 
В. І. Помагайба, Г. І. Савицька, М. Б. Успенський, А. П. Феоктистов, 
О. Н. Хорошковська, І. Г. Чередниченко та ін.), все ж він посідає незначне 
місце в системі навчання української мови. 

Відповідно до завдань дослідження нами було визначено складники 
мовної компетенції учителя початкових класів в умовах білінгвізму, які 
забезпечують необхідний рівень володіння українською мовою як мовою 
викладання. До них ми віднесли володіння системами контактуючих мов; 
сформованість активного мінімуму загальновживаної лексики, 
обов’язкового для вчителя початкових класів; вільне оперування 
термінологією навчальних предметів, основи яких викладаються у 
початкових класах; стилістична вправність мовлення і вміння 



користуватися мовними засобами, властивими науковому, публіцистичному, 
художньому, розмовному стилям; уміння здійснювати контроль за власним 
і чужим мовленням; сформованість автономного білінгвізму й 
білінгвістичного мислення; наявність розвиненого чуття мови і 
міжмовного чуття [1, с. 20]. 

Аналіз методичного досвіду використання навчального перекладу 
під час викладання другої мови й узагальнення наявних у 
перекладознавстві його видів дозволили розробити класифікацію видів 
навчального перекладу, яка лягла в основу створення моделі навчання 
близькоспорідненої (української) мови. 

У процесі експериментальної роботи встановлено що крім 
поширених у практиці викладання української мови видів навчального 
перекладу, таких як усний і письмовий переклад із зоровою опорою, 
ефективними в методиці викладання другої близькоспорідненої мови є й 
інші його види: усні і письмові диктанти-переклади (фонетико-
орфоепічний, граматичний, термінологічний диктанти-переклади, 
розподільний, вибірковий тощо), переклад із творчим завданням, з 
продовженням, з повторенням; «переклад з аркуша», переклад текстів з 
яскраво вираженою стилістичною забарвленістю, передусім наукових 
текстів за спеціальністю. Крім того, результативними видами роботи 
вважаємо порівняння власних результатів перекладу зі зразками, 
виконаними професійними перекладачами, спостереження й аналіз їх, а 
також вправи на редагування перекладів і прогнозування можливих 
помилок, викликаних інтерференцією, тощо [2, с. 22]. 

Окрім того, нами були проаналізовані програми і підручники з 
української мови для шкіл з російською мовою навчання, що дало змогу 
визначити місце вправ з перекладу у системі шкільної роботи з мови з 
учнями 1–4-х та 5–11-х класів. Дослідження дозволило зробити висновок 
про відсутність єдиної системи роботи щодо навчання української мови 
засобами перекладу, недостатнє використання всіх навчальних 
можливостей цього прийому, одноманітність видів вправ з перекладу, 
відведення їм незначного місця на сторінках підручників, особливо для 
початкових класів. Узагальнення позитивних і негативних моментів 
уведення перекладу в шкільних умовах навчання було враховано нами під 
час планування й організації роботи з перекладу в умовах вищого 
педагогічного закладу. 

У ході дослідження нами було створено модель використання 
перекладу в різних формах навчальної діяльності студентів й апробовано її 
в самостійній роботі. Було виявлено найбільш ефективні види вправ з 
перекладу під час вивчення близькоспорідненої мови, визначено 
доцільність та корисність того чи іншого його виду під час засвоєння 
конкретного матеріалу. 
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