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питання не втрачає своєї актуальності, незважаючи на  незалежність та закріплення за 

українською мовою статусу національної в Конституції України. 

Українська мова є державною мовою в Україні та офіційною мовою Придністров’я. 

Вона поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, 

Аргентині, Бразилії, Англії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають українці. 

Таким чином бачимо, що українська мова поширена та популярна, але її становище 

складне. Мовлення української молоді збідніле, перенасичене жаргонізмами, сленгізмами, 

словами іншомовного походження. Широкого вжитку набули слова, які мають український 

відповідник («прайс», «окей», «гуд», «екс-прем’єр», «екс-чоловік», «екс-дружина», «кава-

брейк» і т. ін.). Найчастіше молоді люди послуговуються збіднілою російською мовою або 

суржиком.  Зараз катастрофічно не вистачає якісної україномовної літератури, якісної 

кінематографічної продукції, а сучасні естрадні виконавці мають у своєму репертуарі 

невеликий перелік українських і величезну кількість російськомовних та англомовних 

пісень. Пересічним громадянам відома лише невелика кількість українських митців, серед 

яких найчастіше естрадні виконавці, натомість практично невідомими залишаються 

письменники, художники тощо. Причина такого явища очевидна – гроші, а точніше, це 

можливість заробити якомога більше грошей. Невигідно робити якісний продукт виключно 

для українського глядача. 

Засоби масової інформації часто використовують далеко не літературну мову, 

вживаючи суржик, сленг, жаргонізми, неологізми, іноді нецензурну лексику. Мова сучасних 

політиків також не може слугувати взірцем використання нормативної літературної 

української мови. Провідну роль у процесах популяризації відіграє мода, яка створюється за 

допомогою засобів масової інформації.  

Мода – це тимчасове переважання одного стилю в різних сферах життя і культури, 

вона позначає неміцну, швидкоплинну популярність.  

Аналізуючи сучасне мовлення молоді, можемо дійти висновку, що потрібна 

правильна й мудра мовна політика, яка б повернула народ до рідної мови, а національним 

меншинам дала змогу зберегти свою мову й водночас оволодіти в повному обсязі державною 

мовою. Треба знайти можливість діяти разом, виробляти спільне розуміння сучасної 

України. Українська мова повинна стати модною у молодіжному середовищі, адже саме 

українська мова є високорозвиненою європейською, пов’язаною з глибокими і багатими 

традиціями прадавньої цивілізації. Ситуація потребує активних дій, спрямованих на 

розширення сфери функціонування української мови, піднесення її престижності, особливо в 

молодіжному середовищі. 

 

 

Соловйова О.В. (Україна) 

кандидат наук з держ. упр., доцент 

Запорізький державний медичний університет 

 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

У методиці навчання іноземних мов етнографічний підхід з'явився відносно недавно і 

асоціюється з ім'ям британського лінгвіста і педагога Майкла Байрама. У кінці 1980-х рр. їм 

були розроблені теоретичні основи етнографічного підходу в рамках дослідження з навчання  
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іноземних студентів деяким аспектам іншої культури в умовах іммерсіі - занурення студентів 

в автентичну мовне і культурне середовище.  

Сучасні іноземні студенти хочуть вивчити мову так, щоб можна було розмовляти з 

реальними людьми, а не персонажами з підручника. Найкращий спосіб зробити це - 

спілкування з носіями мови. Але не завжди легко знайти носіїв гарної літературної 

української мови для розмовної практики. Під час аудиторних занять або дома в 

комп’ютерних програмах іноземні студенти часто слухають діалоги в повільному темпі 

мовлення, що негативно впливає на формування мовленнєвих навичок, тому важливо 

запропонувати впроваджувати у навчальний процес початкового етапу вивчення мови 

автентичні відеоматеріали або аудіодіалоги з різними швидкостями мовлення.  

Формування іншомовної комунікативної компетенції у всьому різноманітті її 

компонентів (лінгвістичного, мовного, соціокультурного та навчально-пізнавального) є 

однією з основних цілей навчання іноземної мови на різних етапах навчання. У зв'язку з цим 

в методиці навчання іноземних мов можна говорити про комунікативно-етнографічний 

підхід як про той, що спрямований на вивчення іноземної мови і культури в умовах 

занурення в мовне і соціокультурне середовище. 

Ефективним методом формування та розвитку навичок участі у діалозі-розпиті та 

діалозі-бесіді є метод етнографічного інтерв’ю. Етнографічні інтерв'ю з представниками 

культури, мова якої вивчається, можуть бути гарним джерелом для формування 

комунікативних навичок іноземців. Такі інтерв'ю також корисні для розуміння думки та 

досвіду людей у реальних комунікативних ситуаціях. Іноземці мають можливість чути 

автентичну мову. За допомогою відео-інтерв’ю, можна поліпшити вимову та інтонацію, 

навчитися робити логічні паузи, тобто удосконалити власні інтонаційні мовленнєві 

конструкції.  

Для наших іноземних студентів набагато цікавіше й ефективніше займатися 

аудіюванням на основі оригінальних відео-інтерв’ю. Мова людей у таких інтерв’ю 

спонтанна, мовленнєвий ритмічний малюнок з різкими переходами та паузами, що повністю 

відповідає реальній комунікації. Перегляд таких матеріалів розвиває і вдосконалює навички і 

вміння розуміти загальну тему спілкування та будувати монологічні висловлювання з 

причинно-наслідковими відносинами. На відміну від аудіо- або друкованого тексту, які 

можуть мати високу інформативну, освітню, виховну і розвиваючу цінність, відеотекст має 

ту перевагу, що поєднує різноаспектні акти мовленнєвої взаємодії. Відеотекст містить 

візуальну інформацію про місце події, зовнішній вигляд і невербальному поведінку 

учасників спілкування в конкретній ситуації, обумовленої специфікою віку, статі та 

психологічною структурою мовної особистості. Візуальний ряд дозволяє краще зрозуміти і 

закріпити як фактичну інформацію, так і особливості мови в конкретній ситуації. 

Відеоматеріали надають необмежені можливості для проведення аналізу, побудованого на 

порівнянні і зіставленні культурних реалій і особливостей поведінки людей в різних 

ситуаціях міжкультурного спілкування.  

Таким чином, етнографічний підхід в навчанні іноземної мови розглядає мову як 

відображення культури і передбачає можливість освоєння культурних цінностей через мову, 

яка, в підсумку, формує певну модель поведінки іноземного студента і здійснення його 

мовної діяльності. 
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