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ВСТУП 

 

Кожного року ряди студентів університету СумДУ поповнює все більша 

кількість іноземців, останні роки частіше приїжджають із Індії. Українські 

студенти та викладачі контактують з ними на території університету та у 

гуртожитках, переважно за допомогою спілкування, і їх взаємодія має свої 

особливості та суперечності. Саме це зумовило актуальність даної роботи. 

Дослідні матеріали Е. Б. Шендерука [1] та Родріго М. Сікат [5] стали 

підгрунтям для написання студентської наукової роботи. 

Мета роботи: виявлення проблем у процесі адаптації міжнародних 

студентів під час навчання та комунікації на території України, зокрема 

СумДУ. 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

- розкрити сутність поняття «адаптації» іноземних студентів; 

- з’ясувати особливості соціокультурної та комунікативної адаптації 

міжнародних студентів на території України; 

- виявити особливості мовної політики України стосовно іноземних 

студентів; 

- прослідкувати залежність ефективності навчання іноземних 

студентів від комунікативної взаємодії з викладачами; 

- розглянути можливі методи вирішення мовних бар’єрів, зокрема під 

час використання сленгу; 

- проаналізувати практичний досвід адаптації іноземних студентів у 

Сумському державному університеті. 

Об’єкт дослідження – іноземні студенти СумДУ 1-3 курсів. 

Предмет дослідження – особливості комунікативної адаптації 

іноземних студенів у новому соціумі.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає у виділенні трьох 

основних соціальних груп іноземних студентів за їх поведінковою 

особливістю у процесі адаптації на основі спостережень та анкетування, 
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проведеного у СумДУ восени 2017 року, виокремленні методів підвищення 

ефективності навчання через комунікативну взаємодію, складання міні-

словнику сленгових слів, які найчастіше вживаються іноземними студентами. 

Практичне значення роботи: полягає у можливості використання 

даних дослідження задля полегшення шляхів пристосування іноземних 

студентів до нового середовища з метою підвищення ефективності навчання. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження у вигляді 

тез включено до матеріалів всеукраїнської конференції студентів, аспірантів 

та молодих науковців: «Перший крок у науку» (Суми, СумДУ, 2018), 

опубліковані у збірнику матеріалів конференції. 

Ключові слова: іноземні студенти, адаптаційний процес, соціокультурні 

особливості, комунікація. 
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Розділ 1. Адаптація іноземних студентів в Україні 

 

1. 1. Пристосування та способи адаптації іноземців 

 

У сучасному світі великої популярності набувають міжнародні зв’язки у 

освітній сфері. Щодо України, то за даними статистики, минулого року у 

вищих закладах освіти навчалося більше 63 тис. іноземних студентів із 146 

країн світу [3]. За результатами нашого опитування стосовно країн, 

представники яких навчаються у СумДУ, із 72 студентів – 75 % є 

представниками Індії; 16,7% – Нігерії, решта з Бангладеша, Кенії та інш. Їх 

найважливішою метою є отримання тієї бажаної вищої освіти, якою 

більшість держав не мають змоги забезпечити свою молодь.  

Аналіз частоти спілкування українських студентів з іноземними виявив, 

що 52,6% студентів взагалі ніколи не спілкувались з іноземними студентами, 

23,8% спілкуються раз на місяць, 12,4% – раз на тиждень і 11,2% – кожен 

день. Для порівняння можна зазначити дані, отримані з першого 

дослідження, проведеного три з половиною роки тому. Тоді на дане 

запитання студенти відповіли таким чином: 48,6% респондентів зазначили, 

що спілкуються зрідка; 37,4% вказали, що взагалі не спілкуються з 

іноземцями, лише 7,5% – спілкуються раз на тиждень і 6,2% – кожен день 

[3, с.89]. Отже, ми прослідковуємо тенденцію збільшення частки осіб, які 

спілкуються з іноземцями. Це є важливим фактором, оскільки частота 

спілкування (як буде представлено далі) є суттєвим чинником, що визначає 

ставлення до іноземців [9]. 

На порозі нової країни іноземців гостинно зустрічають нові проблеми. 

Найголовнішою  та найскладнішою з них є адаптація. Адаптація – це процес 

пристосування до нових умов. Ця тема є дуже актуальною для Сум, адже у 

Сумському державному університеті, велику частину студентів становлять 

іноземці. 
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Процес адаптації є звичним та природнім явищем для будь-якої особи, 

яка потрапила до незнайомого їй середовища. Але кожен по різному бачить 

способи пристосування до нових умов. За результатами наших опитувань, 

91,7 % опитуваних швидко пристосувалися до нашої країни, але ж ці 8,3%... 

Почнемо з того, що коли людина потрапляє у незвичне середовище, її 

охоплює паніка. Виникає відчуття дискомфорту, страху, відчуженості. 

Враховуючи різний рівень умов, різний менталітет країн, пристосуватися не 

так то і просто. Для повного звикання до нового міста потрібен час та 

свідоме, моральне сприйняття того чи іншого суспільства. Перед ними стоїть 

ціль зрозуміти всі тонкощі, особливості, дослідити загрози, помітити для себе 

певні переваги та можливості, які дає їм ця країна. До основних чинників, які 

будуть впливати на вибір способу адаптації іноземців, відносимо: 

1. Індивідуальні особливості (характер – цілеспрямований, рішучий чи, 

навпаки, невпевнений та розгублений). 

2. Вік, стать мають велике значення, адже жінки набагато довше 

пристосовуються до нових змін, а з віком погляд на певні речі 

змінюється. 

3. Рівень підготовленості візиту іноземця до нової країни («Той хто 

володіє інформацією, володіє світом» – видатні слова які тисячу разів 

перевпевнювали світ у тому, що гарна проінформованість – це завжди 

вихід з будь-якої ситуації). 

4. Мотиви студента. Можливо деякі іноземці не ставлять собі за мету 

досягнення певних успіхів у навчанні, отже вони не намагаються 

повністю адаптуватися та відрікаються змінювати себе заради життя в 

іншій країні. 

5. Рівень підтримки (наявність схожих народів та різних національностей 

серед іноземних студентів йде їм на користь у процесі адаптації, вона 

становиться «груповою адаптацією», що спрощує становище). 

За нашими дослідженнями стосовно способу пристосування, 

пропонуємо виділити три типи іноземців: 
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 активіст-соціоман; 

 самостійний-соціофоб; 

 флегматичний стандарт. 

Найлегше адаптація дається іноземцям, які відносяться до третього типу 

осіб. Ми характеризуємо їх так: спокійно налаштовані студенти на життя в 

іншій країні шляхом непомітного існування у суспільстві. Вони мають 

проблеми із самоорганізацією, тобто пасивність рятує їх від стресів, вони не 

прагнуть нових вражень, емоцій та знайомств. Така поведінка поширена у 

студентів які є представниками наступних країн: Індія, Китай, народи 

Африки, але іноді до такої поведінки вдаються й українські студенти. 

Найпродуктивнішим та найефективнішим способом адаптації 

користуються активісти-соціомани. Вони виграють цю боротьбу за рахунок 

активного втручання в усі сфери життя нового світу. Ці люди прагнуть 

перемог, полюбляють бути у центрі уваги та адаптуватися шляхом прямого 

спілкування з навколишнім суспільством. Вони не бояться проявляти себе, 

намагатися бути залученими до вирішення різного роду проблем. Складнощі 

для них це не випробування, а шанс утвердити себе новою особистістю у 

новому соціумі. Серед таких студентів є представники Німеччини, 

Туреччини, Великобританії. 

Щодо самостійних-соціофобів, то тут складається цікава ситуація. 

Чому? Тому, що такий тип іноземців, нажаль найбільше переважає в нашому 

оточенні. Вони обрали найважчий спосіб пристосування. У них існує страх, 

який може відбивати всі спроби до активного спілкування. Тут 

найголовнішою є саме проблема спілкування. Жити у сучасному світі не 

просто, але люди повинні завжди розуміти, що комунікація – це той місток, 

який допомагає нам сухими перейти на той бік річки, якою б глибокою вона 

не була. Самостійні-соціофоби самі стають своєю жертвою. Вони звикли 

знаходитися у кімнаті з тисячами дзеркал, щоб відчувати себе не самотнім і у 

той же час бояться вийти у світ. Саме з цією складністю ми стикнулися у 



8 
 

процесі опитування іноземців, адже охочих висловити свої почуття та думки 

було мало. 

Як ми бачимо, представники усіх типів є особливими та дивними у свою 

чергу, але їх за це ніхто не осуджує, бо тільки вони знають як краще їм 

позиціонувати себе у суспільстві, щоб їх життя було легким та безтурботним. 

Кожен з них буде зустрічати певні труднощі, та кожен буде шукати своє 

рішення. 

 

1. 2. Проблеми адаптації іноземних студентів 

 

Усі ми періодично маємо труднощі. У такі моменти здається, що ти 

готовий здатися і приречений на поразку. З якими ж труднощами можуть 

стикатися іноземці під час візиту до України?  

Провівши анкетування на тему адаптації та мовних особливостей одним 

із питань до наших іноземців ми включили наступне: «What problem do you 

worry about in Ukraine?». За результатами досліджень можемо перелічити ті 

недоліки, які привернули їхню увагу. 18-ти річний студент з Індії дав таку 

відповідь: «I think the problem is in excessive use of alcohol, it violates the 

balance of life and puts an uneasy position on me»; 20-ти річна студентка із 

Бангладеша зазначила: «I encountered a transport problem. Adapting to these 

taxis and dirty trails was easy, but not nice», цікавою нам здалася відповідь 17-

ти річної дівчини з Нігерії: «Рroblem in language, racism and small kindness to 

each other. So, I see the solution to this problem by bringing everyone together and 

in the manifestation of kindness and empathy. I just do not have enough in 

Ukraine!». Більшість студентів відповідали, що саме мова є для них 

найбільшою проблемою тут, але ніяк не екологічні чи економічні проблеми в 

Україні. 

Цих проблем насправді безліч, але ми вирішили виділити найголовніші, 

найтиповіші, найпопулярніші серед іноземних студентів Сум: 

 фізіологічні проблеми; 
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 соціально-психологічні; 

 юридичні; 

 культурні (релігійні); 

 комунікативні (лінгвістичні); 

 освітні. 

Почнемо із фізіологічних проблем. Ні для кого не секрет, що студенти 

важко переживають різкі зміни у своєму життєвому циклі. Не всім під силу 

перебудувати свій денний графік чи зовсім створити новий та жити як 

живуть українці. 

З цих проблем випливають і наступні: соціально-психологічні. Під час 

перебування в Україні студенти відчувають постійний стрес, адже їм як 

нікому важко зрозуміти всі особливості та принципи життя у новій країні, 

інтегруватися у соціум, почати повноцінне життя з нової сторінки. Проблема 

соціально-психологічного роду є небезпечною. Тут мають силу наступні 

чинники: 

1. Рівень самооцінки особи: ким вона себе бачить у соціумі та чи 

визнає вона себе взагалі. Поширеним серед іноземних студентів є 

принцип «забитої особистості». 

2. Рівень комфортності як фізіологічної, так і душевної. 

3. Рівень задоволення умовами перебування тут (звісно у кожного 

свої вимоги до цього пункту). 

У зазначених ситуаціях надзвичайно важливо підштовхнути студента-

мігранта на правильний шлях (до цієї теми ми ще повернемося далі). 

Чи має значення юридична досвідченість студентів стосовно законів 

нової країни? Безперечно так! Звісно, не кожен над цим задумується. Але ж 

це гарний спосіб самозахисту. Та Україна їм дає повну свободу, якої у них, 

можливо, не було. Іноземці у нашій країні мають не гірші права аніж ми. Але 

все ж таки це не зменшує кількості проблем юридичного характеру з якими, 

нажаль, вони дуже часто стикаються. 
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Цікава тема пристосування іноземця до культурного життя країни. Це 

супроводжується певною внутрішньою боротьбою самої особи. Іде інше 

розуміння звичок та традицій, а найголовніше, віри. Звісно у нашій країні 

існує безліч можливостей життя іноземних студентів з різним 

світосприйняттям та релігією. Ми ні у якому разі не дозволяємо собі, 

українцям, навішувати нашу релігію та принципи життя людині, яка має 

іншу віру. Але, як і будь де, існують певні обмеження щодо ясного 

вираження та агітації (пропаганди) будь-якої релігії. Я особисто була свідком 

такої негарної картини, коли бажання іноземця бути таким же як і його 

оточення йшло в перебій з його вірою. Але він утримався від зради самому 

собі. Тож, ми хочемо сказати, що навіть несвідомо ми маємо великий 

негативний вплив на іноземців, адже люди бувають різні, і кожен по-різному 

намагається влитися у колектив. Але ні у якому разі не дозволяйте собі 

спекулювати цим. Це ж стосується і расової дискримінації. На нашу думку 

сьогодні бути расистом – не етично. Адже колір шкіри – це лише відтінок 

пігментації, а не людського єства.  

Велику увагу необхідно приділяти вирішенню комунікаційних проблем. 

За результатами наших опитувань, найбільшою проблемою, як ми вже 

зазначали, іноземці виділяють мовний бар’єр, але 94,4% намагаються 

вирішити це питання шляхом вивчення української та російської мов. Серед 

72 опитуваних іноземних студентів, 83,3% все ж таки найчастіше 

спілкуються англійською мовою, 16,4% – російською, але жоден з них не 

зазначив української мови. На питання: «Нow do Ukrainians understand you 

during communication?» 61,1% відповіли, що на примітивному рівні 

спілкування вони добре ладять з нами. Але 33,3 % опитуваних в Україні у 

живому спілкуванні ніхто не розуміє. Тож комунікативна проблема зараз 

стоїть гостро. Більшість іноземців, які приїжджають до України, мають ці 

труднощі. Вони значно заважають їм вільно спілкуватися та дізнаватися 

нового від жителів України. Тут же випливає проблема відчуженості, 

нерозуміння себе і оточуючих. Усе це впливає як на фізичний, так і на 
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психологічний стан людини. Я пам’ятаю свого однокурсника, іноземця. 

Перші два тижня нам неабияк важко було зрозуміти один одного та й користі 

ніякої від навчання він не отримував, адже все викладалося незрозумілою 

йому мовою. Проте йшов час і от зараз ми вільно спілкуємося з ним на біль-

менш схожій на українську мові. Тобто ця проблема має шлях до вирішення. 

Він полягає у максимальному рівні комунікації іноземців з українцями. А це 

можливо тільки через відкритість народів один одному. Інше питання, як 

само ми можемо вирішити ситуацію стосовно розвитку у нас знання 

іноземних мов жителями та працівниками магазинів, розважальних клубів, 

юридичних та наукових закладів… 

Не обходять стороною іноземців і труднощі в освіті. На сторінках 

інтернету я якось натрапила на таку цікаву статтю: «Сповідь іноземця в 

Україні» [8]. Розповідь велася нігерійцем Даніелем Нквонтаном (24 роки). 

Так от він говорить: «Я не думаю, що з нами, іноземцями, українські 

професори працюють на повну силу. Вони не вчать нас тому, що проходять із 

місцевими студентами. Сумно, але мені завжди здавалося, що їм елементарно 

все одно на нас. Вони поставлять нам будь-яку оцінку. У їхніх серцях немає 

бажання навчити нас, немає тієї пристрасті. Я розумію, що скоріше за все 

справа саме у тому злощасному мовному бар’єрі, який не дозволяє 

викладачам повністю висловитися». Ці слова є гарним показником великого 

рівня освітньої проблеми іноземців в Україні. Тобто, пристосування їх до 

нашого навколишнього світу залежить не тільки від них, але і від нас. 
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1. 3. Шляхи вирішення проблем адаптації 

 

Ми ставили собі питання, чи маємо ми якийсь вплив на розвиток життя 

іноземців у нашій рідній країні? Пропонуємо розглянути наявність нашої 

неминучої взаємодії. 

Як не дивно, найкращий спосіб пристосуватися до нового міста надають 

самі жителі міста: це живе спілкування. Якщо розглядати те, що ми зараз 

говоримо саме про студентів, то можна сказати, що більшу частину свого 

студентського життя ми проводимо у стінах університету. Там нас оточують 

наші колеги, викладачі, куратор. Великий вплив на адаптаційний процес 

повинен робити куратор. Адже він та перша людина, яка несе 

відповідальність за свою групу. Особливу увагу необхідно приділяти 

іноземним студентам. Перш за все, куратор має пояснити їм, що тут немає 

місця погрозам та приниженням. У процесі навчання потрібно проводити 

різні тренінги для налагодження міжособистісних контактів у групі. 

Іноземців необхідно підбадьорити. Але в той же час наголосити на тому, що 

вони сюди приїхали для досягнення своєї мети – отримати освіту. 

Велике значення має і група, яка оточує іноземця. Вона повинна 

координувати студента до співпраці з новим соціумом. Але, за нашими 

спостереженнями, з цим проблем не виникає, бо студентам СумДУ 

подобається товаришувати з ними та допомагати їм. Тобто наше основне 

завдання – оточити іноземців не то що б надмірною увагою, а хоча б 

повноцінною можливістю комунікації. 

Як вирішити проблему з культурним шоком? Наш університет (СумДУ) 

неодноразово проводить різні заходи, які не проходять без участі іноземних 

студентів. Найкращий спосіб вирішення цієї проблеми – це щоб іноземці 

стали частиною нашої культури. Потрібно проводити більше різних подій, 

які б ознайомлювали їх з традиціями та особливостями українського народу. 

Щодо комунікативних перешкод, то для їх подолання потрібні зусилля 

та бажання всіх сторін, які приймають участь у процесі спілкування.  



13 
 

Розділ 2. Мовна політика стосовно іноземних студентів 

 

2. 1. Вивчення української мови іноземцями 

 

Усе більшої популярності набуває знання іноземних мов серед 

українців. Але чи є необхідність іноземцям вивчати мови, що функціонують 

у нашій країні? Це не просте завдання, адже для оволодіння соціокультурною 

мовою потрібно багато зусиль та часу. Перш за все , українська мова для 

іноземців є інструментом, який дає можливість спілкуватися з українцями. 

Але, часом, ми самі створюємо їм бар’єр у вивченні української мови. Коли 

ми звертаємося до іноземця, то використовуємо або мову його 

національності, або ж російську. Тобто у нього виникає питання: «А навіщо 

мені знати українську мову, якщо нею і так тут ніхто не користується?». Ми 

повинні бути тим маяком для них, який покаже, що українську мову варто 

знати, що це престижно. За допомогою того, що іноземці будуть вживати її у 

своїй країні, буде розвиватися цікавість і інших іноземців до української 

мови. На нашу думку, є декілька переваг того, що іноземці володіють 

українською: 

 Знання мови тієї країни до якої ти приїхав та постійне володіння нею є 

великою повагою до її жителів. 

 Українська мова – це нитка Аріадни для іноземців. Вона виведе їх із 

лабіринту туманного лінгвістичного непорозуміння. Українська мова 

повинна вживатися тими, хто до нас приїжджає хоча б для того того, щоб 

подолати проблеми мовної адаптації, покращити взаєморозуміння під час 

спілкування та взагалі, налагодити зв’язки народів. 

 «Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина». Значна частина 

іноземців після закінчення навчання залишається в Україні, щоб відкрити 

свій бізнес, або ж влаштуватися на роботу. Тож, робітник, який приїхав до 

України, з досвідом європейських країн, котрий здобув вищу освіту в Україні 
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та володіє її національною мовою є надзвичайно бажаним робітником на 

українському ринку праці.  

 Перевага над перевагами. Читаючи різні статті про іноземних студентів 

нас вразило те, що багато іноземців мріють прочитати українські книги. 

Найбільш популярними серед усіх є книги Марії Матіос. Але ж, знову, нас 

здивував цей вибір, адже вона пише з багатьма сленгами, діалектизмами. 

Читаючи книги цієї письменниці, я, українка, не завжди розуміла значення 

деких слів, що вже говорити про тих, хто тільки починає вивчати українську 

мову? Відповідь була простою, іноземцям подобаються труднощі. Їм так 

подобається милозвучність нашої мови, що вони хочуть оволодіти нею на 

такому рівні, щоб розуміти навіть гуцульський діалект! Це свідчить про те, 

що українська мова привертає до себе увагу і у літературному аспекті. Деякі 

іноземці говорять, що вміти читати українською мовою для них 

найскладніше, але в той же час і велика винагорода.  

Тож чи знати, чи не знати українську мову – це особистий вибір кожного 

іноземного студента. 

Під час дослідження, ми склали 2 анкети. У першій питання стосувалися 

адаптації, відносин іноземців та українців, культури та звичок. За допомогою 

другого опитування ми хотіли з’ясувати для себе певну інформацію щодо 

мовних особливостей респондентів. Анкетування показало, що все ж таки 

2,8 % опитуваних студентів на час прибуття до України вже володіли нашою 

мовою. Щодо 97,2 % респондентів, то з них 94,4 % на даний час, як ми вже 

зазначали раніше, намагаються покращити свою українську мову за 

допомогою різних тренінгів та живого спілкування, 75 % опитуваних 

вважають нашу мову надто складною як для вивчення, так і для простого 

спілкування. Але, все ж таки, протягом певного часу перебування тут, дехто з 

числа опитуваних зазначили, що вони вже чітко вивчили деякі слова. Тож, 

найбільш уживаними для них є слова: привіт, як справи, добре, звісно, круто. 

Щодо живого спілкування все зрозуміло, але як бути з освітою…  
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2. 2. Вищі заклади освіти та іноземці 

 

На сьогодні все стрімкіше збільшується частка іноземних студентів у 

закладах вищої освіти України [10], (див. Рис. 1)  

Рис. 1. Кількість студентів, які навчаються у ВЗО України. 

 

 

Чому? Наведемо декілька причин: 

 доступна вартість навчання; 

 відсутність вступних іспитів; 

 комфортні умови проживання; 

 вигідний клімат; 

 низький прожитковий мінімум; 

 гнучкість у виборі мов  навчання [2].  

Виникає питання, а чи кожен ВЗО України на достатньому рівні 

забезпечує повноцінний виклад матеріалу іноземцям на обраній ними мові 

(95 % студентів обирають мову своєї національності і зазвичай це 

англійська)? Навчання іноземців здійснюється українською, російською 

мовами, також університети пропонують англомовні програми. Трендовими 

галузями знань для іноземних студентів є охорона здоров’я (31%), економіка 
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(24%), гуманітарні науки (5,3%), інженерія (4,1%), правознавство (3,8%), 

найменш привабливими є харчова та легка промисловості – лише 0,24% [8]. 

Але ж для викладання таких серйозних предметів іноземними мовами 

потрібна неабияка кваліфікація викладачів. Ось у цьому і полягає наша 

проблема. Повернемося до статті «Сповідь іноземця», у словах Даніелья 

Нквонти є декілька чітко виокремлених проблеми наших ВНЗ: «… я завжди 

уявляв собі, що український ВЗО – місце, де треба бути надзвичайно 

серйозним. Насправді ж студентам стало однаково, як тільки вони зрозуміли, 

що можна пропускати пари і залишатися безкарними» [8].Тобто своїм 

викладацьким небажанням навчати, співпрацювати з іноземцями, ми псуємо 

їм якість освіти.  

 «Ваша освітня система виявилася дуже корумпованою». Звісно, ця 

проблема в багатьох ВЗО вже вирішилася, але все ж таки це поганий 

показник рівня освітньої справедливості в Українських ВЗО [8]. 

 « …мені завжди здавалося, що викладачам елементарно все одно на 

нас. Вони поставлять нам будь-яку оцінку. В їхніх серцях немає бажання 

навчити нас, немає тієї пристрасті…». Ось головна проблема неякісної освіти 

та перешкоди до освітньої адаптації іноземних студентів – незнання мов та 

байдужість до іноземних студентів [8]. 

Як ми бачимо, проблем є багато. І це чудово, що іноземці так вільно 

можуть нам натякати на наші недоліки.  

Сьогодні ми зупинемося на лінгвістичній проблемі Сум, а саме, 

можливості вивчення української. Перш ніж розглядати методи вивчення 

потрібно усвідомити головну аудиторію вивчення української мови у Сумах. 

Звісно ж це сумські іноземні студенти (2,9% студентів займають іноземці 

[9]). Існують декілька причин перешкод на шляху вивчення цієї мови 

іноземними студеньами у нашому місті: 

1. Важкість у вивченні мови з соціального оточення, бо більшість сумчан 

говорять російською мовою. Російська мова також прийнятна для 
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способу порозуміння іноземців з нами, але наша країна має назву 

Україна, тож і навчати наших гостей ми повинні національної мови; 

2. Небажання великої частини іноземців вивчати нову мову (як ми вже 

говорили, це типові флегматичні стандарти). 

3. Вигідне положення іноземців у ВЗО з нерозумінням української мови. 

Я була свідком такої ситуації, коли студент, користуючись відсутністю 

знань нашої мови, просто спекулював цим, що у групі зі студентами, 

що із самими викладачами. 

4. Неможливість деяких народів до вивчення мови повноцінно 

(діалект, мовні звички і т.д.). 

 

2. 3. Методи поліпшення викладання іноземним студентам в 

університетах України 

 

Враховуючи все викладене у попередніх розділах, ми вважаємо наступні 

рекомендації доцільними у сучасному ВЗО з метою поліпшення якості 

викладання іноземною мовою та полегшення адаптації до умов навчання для 

міжнародних студентів. 

Перш за все, потрібно, щоб викладачі були спеціалістами та 

досвідченими фахівцями зі знать іноземних мов – це буде комфортно як для 

студентів, так і для викладачів.  

Потрібно сприймати іноземних друзів на рівні з українцями, ніяких 

жалінь у процесі навчання та ніяких більших навантажень порівняно з 

українськими студентами. Викладач – це вчитель, радник, друг ,досвідчена 

людина, студент у минулому. Він має розуміти яке вагоме значення має 

привітний погляд викладача та його підтримка. Тож варто бути не тільки для 

іноземного студента, звісно, але і для всіх, надійною людиною, яка зі свого 

досвіду має ключі до будь-якого замка. 

На нашу думку, все ж таки, методи викладання повинні бути з 

урахуванням освітніх особливостей іноземних студентів. Для кращої 
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адаптації, варто  включити деякі елементи навчальної етики, ментальності 

окремих країн до процесу навчання. 

Також, важливим кроком є зацікавлення студентів до пізнання науки в 

Україні. Ми повинні наголошувати на престижі нашого університету та 

доводити це за допомогою цікавих, змістовних та зрозумілих лекцій. 

Студенти-іноземці повинні бути забезпечені різноманітними способами 

вивчення української мови, пізнання культури та правил соціуму. Це 

вивчення можливе шляхом тренінгів, живого відкритого спілкування, 

позалекційних зібрань і т. д. 

Одним із способів підвищення наукової активності пропонуємо метод, 

якому дамо назву «канат альпініста». Тобто, до кожного іноземного студента 

закріплюється по одному українському студенту, який повністю відповідає за 

мотиваційне навчання та є «особистим гідом» українського соціуму для 

свого іноземного друга. Таким чином, ми отримаємо два позитивних 

результати: 1) обмін соціокультурним досвідом та навичками спілкування; 

2) прискорене пізнання особливостей життя двох національностей 

одночасно. 

Виконуючи дослідження нас зацікавило таке питання: «Якій мові 

викладання надали б перевагу іноземці нашого СумДУ?», тому це питання 

ми включили в анкету опитування. Відповіді дають такі показники: 83,3 % 

віддали перевагу англійській мові; 2,8 – Нігерській; 5,6% хотіли б чути лекції 

малайзійською мовою та лише 8,3% обрали б українську та російську мови. 

То ж в чому проблема задовольнити ці вимоги? Це б значно прискорило 

процес пізнання іноземцями всіх глибин освітньої науки. Постає інше 

питання: «Навіщо навчати цих студентів не зрозумілою їм мовою?». Але ж, 

попри це, у нашій анкеті 94,4 % опитуваних погодилися з тим, що лекції для 

них є зрозумілими та ефективними, лише 5,6 % думають інакше. Тож, 

виходячи з відсоткових показників, зауважимо, що, можливо, нам не варто 

кидати рятувальний круг тим людям, які тонуть на суходолі. 
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Розділ 3. Особливості спілкування іноземців та сленг 

 

Уся робота присвячена іноземним студентам та мові спілкування з ними. 

Тож, у цьому розділі будемо розбирати найпоширеніші та найчастіше 

вживані слова англійської мови, які є незрозумілими для нас, але є звичними 

у колі іноземних студентів. Українська мова, як і всі слов’янські, піддається 

значному впливу з боку англійської мови, і переважна більшість сленгізмів, 

що побутують у мові користувачів соціальних мереж, перейняті (з 

адаптацією чи без) саме безпосередньо з англійської. 

На сьогоднішній день англійська є мовою технологій та інновацій. Зараз 

це, безперечно, домінантна світова мова. Британська дослідниця мови 

Інтернету Бренда Денет говорить про мовний імперіалізм англійської мови 

щодо інших світових мов [6]. Хотілось би звернути увагу українського 

суспільства на те, що у процесі модернізації нашої рідної мови, насичення її 

неологізмами (англіцизмами) призводить до зникнення українських слів. 

Повинен бути баланс та повага до власної мови.  

Виконуючи дослідження, ми зрозуміли те, що сленг – це двостороннє 

непорозуміння. Маємо на увазі те, що у процесі нашого спілкування 

з’являються певні емоційно-забарвлені вислови, які певний час є 

зрозумілими лише у окремих групах, але зрештою з часом стають 

загальновживаними та зрозумілими на повсякденному рівні вживання, що не 

можемо сказати про англійську мову. Вона постійно змінюється. За період 

досліджень ми дізналася багато нового, і можемо стверджувати, що іноземні 

студенти – це наш ключ у майбутнє. 

Почнемо з того, що у процесі написання виникла проблема (очікувана 

проблема), іноземці не зрозуміли слова «сленг», вони не сприймають свої 

вислови як певний окремий стиль мовлення. У них це вливається у 

повсякденне мовлення. Але, все ж таки, нам вдалося знайти та зрозуміти 

певні особливі слова, які для нас стали новинкою та відкриттям. 
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Хотілось би зауважити, що у наш час великої популярності набувають 

англіцизми. Вони зустрічаються кожного дня, наприклад: «шузи – shoes, ноут 

– notebook, форум – forum…» [4]. Ми поцікавилися, чи не виникало у 

іноземних студентів таких слів, які б поєднували у собі дві мови. Серед 

декількох опитуваних нам навела приклад лише 1 особа. Коли він написав 

слово «grieves», ми здивувалися, адже з перекладу це означає «горювати, 

зажурений», а потім побачили пояснення – «this means “hryvnia”» . Отже 

таким чином виникають слова, які утворюються шляхом зміни вимови 

певних слів. Проте це не можна назвати сленгом. 

Сленг – це також запозичений термін, що з англійської перекладається 

як «жаргон, слово, говір, стиль спілкування популярний у окремих 

прошарках» [11]. 

Наше дослідження було орієнтовано у більшості на осіб віком 18 – 23 

років, тому що існує суттєва різниця між молодіжним та простим сленгом. 

Тож, ми будемо розбирати саме молодіжний сучасний жаргон студентів. 

У спілкуванні з іноземними студентами одразу помічаються певні 

особливості. Наприклад постійно зустрічаються повторювані слова, так звані 

«слова-паразити». Добре знайомі фрази «you know» та  «like» перетворилися 

на вставні слова, які набули іншого значення. У цьому випадку вони 

вживалися більш для роздумів. Наведу приклад із реального діалогу двох 

хлопців:  

- So he was like: «She is constantly so nervous?», and i was like – «Yes!». 

Дослівно це переводиться так: 

- Тож він такий: «Вона постійно так нервує?», а я такий – «Так!». 

Порівнюючи цю звичку, можемо сказати, що українці також полюбляють 

вставляти непотрібні слова.  

Наступний приклад більш наближений до жартівливої форми – «what is 

up with…». Уявіть собі, ви зробили зачіску яка вам не личить. Прийшовши до 

друзів почуєте: «Оh, what's up with your hair…». Цими словами передається 

певна розчарованість та насмішка.  
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Існує різноманітна кількість способів привітання, але як вони звучать у 

неформальних групах? «Ні there!» – дослівно переводиться, як «хей, ти! 

Привіт!» Українське звучання цих висловів чомусь є звичним та регулярно-

вживаним і у нашій мові. Неодноразово серед іноземних студентів чула: 

«Whatcha?», виявляється це скорочення від слів «what cheer?», український 

аналогічний вислів – «як настрій?». Дивними та важкими для розуміння є 

привітання типу: «easy?, wagwan…”. Ми з часом теж перехоплюємо їхній 

діалект , та використовуємо у своєму розмовному стилі. Звичними серед 

української мови вже є такі: привіт бро!, йоу! хай! хелоу!, зараз вони стали 

вже неологізмами [7].  

На основі своїх досліджень шляхом опитування, спостережень та 

спілкування з іноземними студентами ми склали 75-ти слівний словник 

жаргонів англійської мови, див. Табл. 1 [11]. 

Таблиця 1. 75 сленгових слів, які найчастіше вживаються іноземними 

студентами СумДУ 

Термін Транскрипці

я 

Значення Синоніми 

Ain’t [eɪnt] Ні! No! 

Apatheism [apa-theism] Безбожник, атеїст Atheist 

Bae [ˈbaɪ] “before anyone else” – «на першому 

плані» – крихітка, мала –лагідне 

звернення до своєї половинки 

Baby, my 

girlfriend or 

boyfriend 

Bananas 

Oil 

[bəˈnɑːnəz 

ɔɪl] 

«вішати лапшу на вуха» Lie 

Bestest [ˈbestəs] Найкращий  The best 

Blow Up [bləʊ ʌp] Сварка, «стінка на стінку», вулична 

бійка 

Beating 

Blunder [ˈblʌndə] Принижувати, «чмирити» Rude ,to 

offend 
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Botch! 

Damn 

[bɒtʃ], 

[dæm] 

Блін, провал, невдача. Прокляття! 

Передає почуття розчарування 

Hell, failure 

Bro,Pal [bro], [pæl] «Бро», дружище.  Friend 

Brotherzon

e 

[brother-

zone] 

«Френдзона» Frendzona 

Bublin 

Brook 

[bublin 

brʊk] 

Балачки, чутки Gossip 

Bull, Pants [bʊl], 

[pænts] 

Абсурд, дурниця Nonsense 

Bum [bʌm] Насолода від їди – «смакота!» Delicious, 

tasty 

Cheery [ˈtʃɪəri] «На здоров’я!» Welcome 

Cheesy [ˈtʃiːzi] Ванільний, ніжний Pretty, 

sweetheart. 

Chew The 

Fat 

[tʃuː ðə fæt] Повні від фастфудів – «пампушки» Slanders 

Coach [kəʊtʃ] Автобус  Bus 

Crush [krʌʃ] «закохатися по вуха» Fall in love 

Dead Beat [ded biːt] Нахлібник, хитрюга Freeloader 

Dead 

Week 

[ded wiːk] «Чорний тиждень», тиждень здачі 

екзаменів  

Hard days 

Dinu [dinu] Дівчина на всі 100 Madam, cutie 

Dodgy [ˈdɒdʒi] «Стрьомний», страшний Questionable, 

aspiring 

Drinki [drinki] Крихітний  Small, little 

Extra [ˈekstrə ˈ] Перебір , надмірно Overflow 

Fancy [ˈfænsi] Дивовижно, фантастично Magnificent 

Gee! [dʒiː] Господи! – подив, здивування Oh my God! 
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Generation 

XL 

[ˌdʒenəˈreɪʃn  

ˈfɔːti] 

«Покоління ХL» – покоління 

Макдональдса, покоління товстих 

людей 

Pudge 

Gud [gud] Добре, гаразд. Good 

Hey, Kiddo [heɪ, kiddo] «Хей, чувак!» Dude 

Hobo [ˈhəʊbəʊ] Бомж-бездомний Tramp 

Hubby, 

Wifey 

ˈ[hʌbi], 

[wifey] 

Муженьок, жіночка Husband,wife 

Idiots Box [ˈɪdɪəts 

bɒks] 

Телевізор  Televisor 

Knackered [knackered] «затурканий», втомлений Tired  

Lemon [ˈlemən] Непотріб  Unnecessary 

thing 

Lit(2) [lɪt] Круто! Слово передає емоційну 

захопленість чимось.  

Cool, drunk 

Live [laɪv] «Живенько», видовищно Breathtaking, 

lively 

Low-Key [low-key] Тихенько, по секрету, таємно. Secretly 

Millennials [millennials] Покоління 20-х років, 

інтернет-молодь 

Young 

Mob [mɒb] Мафія, 

неформальні угрупування 

Mafia 

Moonlight [moonlight] Підробка, фальшивка Forgery 

Move Your 

Ass 

[muːv jə æs] Швидше! Move faster 

No Chill [nəʊ tʃɪl] Без відпочинку, без перестанку Continuously 

On Fleek [ɒn ˈfliːk] В тренді In trend, very 

popular  

Props [prɒps] «Респект», повага Respect  
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Restroom [ˈrestruːm] Туалет, убиральня Toilet, 

lavatory 

Roomie [roomie] “room mate”– сусід Neighborhood 

Rotgut [ˈrɒtɡʌt] Надто дешевий  Cheap, jitney 

Savage [ˈsævɪdʒ] Крутий, суперовий Cool, 

exceptional 

Shipp, To 

Shipp 

[ʃɪp, tə ˈʃɪp] Відношення (ім.), схвалювати щось, 

когось. Наприклад: «я визнаю їхні 

відносини». 

The 

relationship 

between a girl 

and a 

boyfriend, 

(2) approve 

Skint [skɪnt] «Без гроша», «на дні». Тобто бути 

без грошей 

Without a 

penny in his 

pocket 

Slay, Ace [sleɪ], 

[eɪs], 

 

Розкішний , неймовірно красивий  Smart, 

amazing, 

unsurpassed 

Sod’s Law [sɒdɪz lɔː] Закон Сода (підлості), «як на зло» As evil 

Sour-Faced 

 

[sour-faced] «Кисла морда», без настрою, 

ніякий. 

Dissatisfied 

Stuff [stʌf] «Штука» Thing 

Stuff( У 

Кінці 

Речення) 

[stʌf] «Ну і все таке» Well, and so 

on 

Subway [ˈsʌbweɪ] Метро  Underground, 

train station 

Suh, So 

Long 

[ˈsə], 

[ˈsəʊ ˈlɒŋ] 

«Давай, пока» , бувай. Goodbye 
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Sup [sʌp] Що сталося? В чому справа? What’s up 

Technocapi

ng 

[technocamp

ing] 

Відпочинок від технологій Relax  

Top 

Banana ( 

Big Daddy, 

Big Papa) 

[tɒp 

bəˈnɑːnə] 

Бос, «ділова ковбаса», «шишка». Boss, «bump» 

Well-To-

Do 

[ˌwel tə ˈduː] «Мажор» – гарно забезпечений 

матеріально 

Wealthy, rich 

Whatever [wɒtˈevə] «Ой, все!». Або ж «чи що там…» – 

вираження незацікавленості в 

чомусь 

Anything, 

grateful! 

Wɪmp [wɪmp] «Шмаркач», «мамин синок», слабак Weak 

Wreck [rek] Зруйнований, старий, непотрібний , 

«розвалюха» 

Old, useless 

Yak [jæk] Базікати Talk, chatter 

Yolo [yolo] “you live onсе”-«живемо один раз». 

Виклики для мотивації, типу 

вперед! 

Come on! 

Як ми бачимо, англійська мова повна різних емоційно-забарвлених слів. 

Вони виникали у процесі спілкування, способом скорочень, зміни слів, 

поєднання мов для налагодження кращого комунікаційного зв’язку. 

Але це ще не всі особливості якими багата їх мова. Спілкуючись у 

фейсбуці з іноземцем мене затрудняли певні слова, яких я не розуміла: btw, 

cause, cc, IMHO…Тож, я вирішила з’ясувати що це, та яке значення несе у 

собі кожне слово. Аналізуючи наступну інформацію, я зрозуміла, що англійці 

– ліниві люди і дуже розумні. Вони при будь якій можливості згодні 

скорочувати свої життєві проблеми, тож слова вони теж звикли скорочувати. 

Думаємо, варто розглянути цю тему також, адже у сучасності набули 
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популярності так звані інтернет скорочення на зразок «LOL» та «OMG», 

походження яких та повне значення не кожен знає (див. Табл. 2.) 

Таблиця 2. Тлумачення інтернет сленгу та скорочень 

Абревіатура  Тлумачення  Переклад  

Ruok Are you ok? З тобою все гаразд? 

HRU How are you? Як ти?  

MU Miss you. Я скучаю за тобою. 

ASAP As soon as possible  Так швидко як тільки 

зможеш, якнайшвидше. 

BTW  By the way Між тим , доречі 

HAND Have a nice day Гарного дня! 

TTYL Talk to you later Поговорим з тобою  

пізніше  

BF,GF Boyfriend, girlfriend  Дівчина, хлопець 

BFF Best friend forever  Найкращі друзі 

назавжди  

PLZ,PLS Please  Будь ласка 

(прохання)! 

TNX,TX Thank you  Дякую  

NP No problem  Немає проблем , без 

проблем 

MSG Message  Повідомлення , смс 

CLD Could  Можеш  

GD Good  Добре, гаразд 

VGD Very good  Дуже добре , 

прекрасно 

YW You are welcome  Будь ласка 

(відповідь)! 

LOL Laughing out loud  Голосно сміятися  
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IMHO In my humble opinion  На мою скромну 

думку  

ROFL Rolling on the floor laughing Катаючись по полу, 

сміючись 

BRB Be right back Зараз повернуся  (на 

короткий період часу) 

GTG Got to go Я йду (на тривалий 

час) 

XOXO Hugs and kisses  Обійми та поцілунки  

IDK I don’t know  Я не знаю 

С See  Побачимося  

WHT What? Що?  

IT Want  Хотіти  

Luv Love  Любов  

FYI For your information  До твого відома 

AFAIK As far as I know  На скільки я знаю 

PCS & QT Peace and quiet Мир та спокій  
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Висновки 

Наукова робота базується на теоретичних матеріалах про розвиток 

соціального становища іноземних студентів, різних статтях про освіту ВЗО 

для іноземців [2], а також містить аналіз результатів опитувань, отриманих у 

рамках власного анкетування серед іноземних студентів СумДУ. 

Основними чинниками, які впливають на вибір способу адаптації 

іноземців вважаємо індивідуальні особливості: вік, стать, рівень готовності 

до візиту у нову країну, мотиви візиту, рівень підтримки. 

За нашими дослідженнями стосовно способу пристосування, 

пропонуємо виділити три типи іноземців: 

 активіст-соціоман; 

 самостійний-соціофоб; 

 флегматичний стандарт. 

До головних проблем адаптації відносимо: фізіологічні; соціально-

психологічні; юридичні; культурні (релігійні); комунікативні (лінгвістичні); 

освітні. Подолання зазначених проблем можливе через взаємодію з 

місцевими мешканцями, викладачами, але найбільш позитивний вплив на 

адаптаційний процес має куратор іноземних студентів. Взаємодія переважно 

відбувається за допомогою спілкування англійською мовою, оскільки у місті 

Суми люди зазвичай спілкуються російською, що є особливістю регіону, і 

вивчення української викликає у іноземців певні труднощі, тому мало хто з 

них спілкується українською. 

Сучасність містить багато вимог та особливостей. Потрібно знати усі 

тонкощі оточуючого середовища, особливо соціуму. На нашу думку, велику 

увагу необхідно приділяти іноземцям, тим особам, які приїхали до нас 

набиратися досвіду, здобувати освіту. Звісно ж, вони вносять певні 

корективи в наше повсякденне життя, але зовсім не в гіршу сторону. Іноземні 

студенти є не проблемою, а нагородою для університету, бо це показує рівень 

престижності нашого навчального закладу. До того ж, іммігранти збагачують 

нашу країну як економічно, культурно так і емоційно. Позитивному настрою 

Продовження таблиці (3.2) 
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іноземних студентів нашого університету можна тільки позаздрити. Вони 

найлегшим способом приближують нас до європейських стандартів, 

покращують наші лінгвістичні навички через живе спілкування. 

Різноманітність культур, різноманітність мов – це цікаві теми для 

досліджень, відкриття для себе чогось нового у ході насолодження життям. 
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