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PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS  
IN THE PROCESS OF COMPREHENSIVE STUDY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE  

AND HISTORY OF ITS FORMATION

Thearticlepresentsaresearchofthepeculiaritiesofthepsychologicaladaptationofforeignstudentstothelanguageandnational
environment in theprocessof comprehensive studyofpeculiar topicsof linguisticsand thehistoryof its formation.The researchwas
conductedonthebasisoftheuseofacomprehensiveexperimentaltrainingprogramforlearningUkrainianasaforeignlanguageand
thehistoryofUkraineinoneacademicgroupofforeignstudents(12people).Anothergroupofstudentsstudiedaccordingtothestandard
program.

Theresearchobjectiveistodemonstratethepositivedynamicsofpsychologicaladaptationofstudentsfromdifferentcountriestothe
languageandnationalenvironmentintheprocessoflearningUkrainianasaforeignlanguageandparticularaspectsofits formation,
namelytheinfluenceofPolandontheUkrainianliterarylanguageinWesternUkraineinthe20sand40softhe20thCentury.Theurgency
ofstudyingthishistoricalperiodisthattheneweditionofthe“Ukrainianorthography”of2019partiallyintensifiestheuseoflexicaltokens
borrowedfromthePolishlanguageandorthographicnormsofthe“Orthography”of1928.

Theresearchresultsshowedthattheaveragescoreofthefinaltestingofstudentswhostudiedthroughtheexperimentalprogramis
3pointshigherthanthatofstudentswhostudiedthroughthestandardprogram.Inaddition,studentsofthefirstgrouphavemuchhigher
resultsfromdiagnosingthepsychologicalcharacteristicsofadaptationtothenationalenvironment.

BystudyingthelanguageandhistoryofUkraine,foreignstudentsnotonlymuchbettermasteredlanguagephenomenaandunderstood
theirorigins,butalsolearnedaboutthecomplexpastofourcountry.

The conclusions of the experiment show that the proposedmethodology proved itself to be a tool of improving the psychological
adaptationofforeignstudentstothelanguageandnationalenvironmentofthecountryinwhichtheyreceiveprofessionaleducation.

Key words: psychological adaptation, foreign students,Ukrainian as a foreign language, history of language formation, national
environment,languageenvironment.
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Вступ. Інтернаціоналізаційні тенденції, що спостерігаються останнім часом у закладах вищої освіти України, все біль-
ше актуалізують проблему адаптації студентів-іноземців до нового для них мовного, соціального та національного сере-
довища.

Як правило, завдання підготовчих факультетів будь-якого вишу у нашій країні зводяться лише до мовної адаптації 
іноземного студента. Але ж студенту-іноземцю потрібно не лише вміти спілкуватися, він повинен знати та поважати тра-
диції, історію та культуру країни, у якій здобуває фахову освіту. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми може стати 
вивчення української мови як іноземної в поєднанні з вивченням основних фактів з історії її становлення. Ця тема складна і 
потребує ґрунтовного дослідження як психолого-педагогічних аспектів адаптації, так і якості засвоєння студентами нового 
 матеріалу. 

Варто відзначити, що проблема адаптаційного процесу студентів з інших країн є предметом багатьох наукових дослі-
джень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців: Алексеєва [1], Довгодько [3], Дятленко [4], Кайдалова [5], Паламар [8], 
Лещенко [6], Московчук [7] тощо. Цікаво висвітлено ключові інструменти для підвищення якості викладання та вивчення 
другої/іноземної мови, а також багатомовності та міжкультурної освіти у CEFR. Зокрема, варті уваги наукові дослідження 
Брайана Норта та Гюнтера Шнайдера, проведені у швейцарському національному проекті наукових досліджень (CEFR, 
2017). Про історичні передумови формування мовних явищ, а саме вплив держав, у складі яких перебували українські зем-
лі, на становлення літературної української мови, писало чимало науковців (Титаренко [11], Шевельов [14], Баранівська [2], 
Піддубна [9], Соколенко [10], Ушакова , Тростинська [13], проте це питання й досі маловивчене. 

Актуальність теми зумовлена потребою модернізації освітньої системи України у напрямку якісної підготовки іно-
земних студентів, створення умов для їх якнайшвидшої адаптації до нового соціуму та культивування при цьому поваги до 
історії, мови та традицій нашої держави. Адаптація студентів-іноземців до національного та мовного середовища у процесі 
вивчення української літературної мови як іноземної у комплексі з історією її становлення є абсолютно новим та досі не 
дослідженим питанням.

Мета дослідження – вивчити особливості адаптації до мовного та національного середовища у процесі вивчення сту-
дентами-іноземцями підготовчого відділення окремих тем з лінгвістики та паралельно тих подій в історії України, що мали 
безпосередній вплив на становлення пропонованих для опрацювання фонетичних та лексичних явищ.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких науково-дослідницьких завдань : 
– узагальнити здобутки вітчизняних та зарубіжних науковців щодо особливостей адаптації студентів-іноземців та впли-

ву історичних подій на становлення української літературної мови;
– проаналізувати історичні зміни мовних явищ конкретного періоду;
– скласти експериментальну навчальну програму (5 академічних години) з комплексного вивчення окремих тем україн-

ської мови як іноземної та історії становлення мовних явищ;
– провести діагностику психологічних особливостей адаптації до національного середовища в студентів, які навчалися 

за експериментальною програмою;
– описати та проаналізувати отримані результати. 
Методи та методика дослідження. У дослідженні застосовано такі лінгвістичні та психологічні методи, як аналіз і 

синтез – для обґрунтування теоретичних засад роботи; спостереження, метод лінгвістичного опису мовних фактів, метод 
експерименту, описовий метод тощо. 

Методологічна основа дослідження передбачає:
– пошук, опис літературних творів, статей, записів, словників 20–40 рр. ХХ ст. та визначення діапазону впливу Польщі 

на становлення української літературної мови;
– розробка експериментальної навчальної програми з комплексного вивчення української мови як іноземної та осно-

вних аспектів її становлення тривалістю 5 академічних годин;
– проведення психолінгвістичного експерименту .
Результати та дискусії. Для укладання навчальної програми та проведення емпіричного дослідження було обрано 

такий період історії становлення української мови, як окупація західноукраїнських земель Польщею у міжвоєнний період 
(20–40 рр. ХХ ст.). Саме цей період має великий вплив на становлення сучасної української літературної мови, адже сьо-
годні, згідно з новою редакцією «Українського правопису» (2019 рік), спостерігається часткова активізація вживання запо-
зичених із польської мови лексем та правописних норм 20–40х рр. ХХст. 

Студентам на першому занятті було запропоновано короткий огляд історичних передумов становлення української 
літературної мови. Держави, у складі яких знаходилися українські землі, прагнули будь-якими способами сповільнити роз-
виток мови або ж знищити її зовсім. Чому? Дуже просто – без мови немає нації. На занятті ми аналізуємо вплив польської 
окупації на українську літературну мову у міжвоєнний період. На таких територіях Західної України, як Холмщина й Під-
ляшшя у 20–40 рр. ХХ ст. все українське: преса, література, читальні, школи, судочинство, церкви та навіть публічні висту-
пи – табу. На Галичині та Волині було вільніше, тому саме там зберігся осередок літературних діячів, критиків та публіцис-
тів. Вони гуртувалися, як правило, навколо періодичних видань. Попри заборони та утиски все ж видавалися українською 
мовою журнали («Літературно-науковий вістник»), укладалися словники, письменники та поети писали рідною мовою. 

Звичайно, в таких складних геополітичних умовах українська літературна мова не могла не зазнати впливу. Полонізми, 
фонетичні та словотвірні явища, що свідчать про польське походження, стиль наголошення українських слів за польським 
варіантом зафіксовані у словниках, статтях, поетичних та прозових творах. Деякі з них впевнено увійшли спочатку до захід-
ноукраїнського, потім і до всеукраїнського мововжитку. Якщо говорити про українські говірки, то вплив окупації Польщі 
на них просто колосальний. 

Студенти, обговорюючи історичні передумови фіксації певних мовних явищ, зокрема вплив Польщі на українську літе-
ратурну мову, як показали результати, краще засвоїли мовний матеріал та пройнялися складною історією нашого народу. 

Висока інтенсивність польсько-українського мовного контактування впродовж 20–30-хх рр. ХХ ст. розкривається у 
дос лідженнях, присвячених аналізу тогочасних правописних і перекладних словників, періодики, а також творів тогочас-
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них українських письменників, а саме: Василя Пачовського, Юрія Липи, Осипа Турянського тощо. Специфіка цього періо-
ду полягає в тому, що польський вплив особливо помітний був у західноукраїнському варіанті мови. Однак цей варіант 
«слугував провідником і водночас своєрідним фільтром на шляху поширення полонізмів у загальноукраїнській мові». 

Періодика стала чи не найважливішим чинником розвитку літературного процесу. Літературна преса не лише відобра-
жала літературне життя краю, а й формувала його. Поети, письменники, критики не видавали окремо своїх збірок, а друку-
вали свої витвори у літературних журналах. З погляду наявності в їхніх творах запозичень з польської мови, варто сказати, 
що їх не багато. В Осипа Турянського вони трапляються частіше і саме це викликає шквал невдоволення з боку тодішніх 
критиків – письменнику приписують надмірне використання в творах великої кількості запозичень з польської мови. Це ха-
рактеризує тодішніх літературних діячів як свідомих патріотів, завдяки яким українська літературна мова не лише зберегла 
своє існування, але й розвивалась. Щоправда, в умовах польської окупації це було дуже складно.

Хоча в роки міжвоєнного періоду незначна кількість письменників писали твори, у яких ми можемо зустріти польські 
запозичення, проте вони є. 

До прикладу, Юрій Липа у вірші «Слово в пустині» вживає полонізм «сильветки», пізніше словники фіксують це слово. 
– Мережаться сильветки одно гробів. Сильветки – з пол. sylwetka – 1) силует, обриси, 2) фігура, zgrabna sylwetka – 

струнка фігура, 3) образ, обличчя, sylwetka bohatera – образ героя, sylwetka duhowa – духовне обличчя .
Ми також проаналізували твори Осипа Турянського, якому літературні критики закидають використання великої кіль-

кості полонізмів. Дійсно, його оповідання є яскравим прикладом того, як польські запозичення входять в українську літе-
ратурну мову. Наприклад, у творі «Дума пралісу» вживається слово «крок»: – Заки одначе правительство зважилося на цей 
жалюгідний крок 

(Крок < пол.krok).У його творі «Курка» використано всім нам знайоме слово: 
– А хлопець чи дівчина? – питав Іван (Хлопець – з польської  < chłopec ). 
«Поза межами болю» є найвідомішим твором автора і саме там найбільше зустрічаються полонізми. Наприклад:
– Але ви не побачите моєї душі й не вчуєте її плачу, бо тільки душа може побачити, відчути й розуміти душу (Бачи-

ти < baczyć («бачити», сучасне значення «звертати увагу», що утворене від *ob-ačiti < *oko). Існують версії іншого похо-
дження польського слова (від *baki – «очі» чи здогадного *bakъ – «наглядач»), або ж версії, що виводять українське бачи-
ти з інших мов);

– Ясновельможні дами! Маю за честь представити вам одно вельми цікаве товариство сімох людей, котрих доля виря-
дила в далекий світ по ділам смерті.( Вельми < wielmi );

– А весь огонь артилерії ви наказали звернути ззаду в плечі бідних небораків, і при помочі сербського вогню знищили 
ви до ноги свій власний батальйон (Власний < własny, що є питомо польським словом);

– Ти, Ніколичу, балакаєш, як жовтодзьоб. З тебе нівроку естет...(Дзьоб < dziob/dziub);
– Тепер іще тільки трошки витримай у воді і, богу дякувати, будеш здоров.( Дяка, дякувати < dzięk,dziękować )
– Тямите, як я, загартований жовнір, плакав перед вами?(Жовнір < żołnierz – солдат польської армії (здебільшого в 

істо ричному контексті)).
Не можемо оминути таку важливу ланку в дослідженні полонізмів, як лексикографія, тобто словники 20–40 рр ХХ ст.: 

«Російсько-український словник» за редакцією акад. А. Е. Кримського (Київ, 1924), «Український стилістичний словник» 
І. Огієнка (Львів, 1924), «Словник українсько-російський» А. Ніковського (Київ, 1926), «Правописний словник» Г. Голо-
скевича (Харків, 1930), «Правописний словник» О. Ізюмова, (Харків, 1931), «Українсько-польський словник» та «Поль-
сько-український словник» Є. Грицака й К. Кисілевського (Варшава, 1931), «Словник місцевих слів, у літературній мові не 
вживаних» І. Огієнка (Жовква, 1934), «Правописний словник» за редакцією О. Панейка (Львів, 1941) тощо. 

Разом із студентами знаходимо у кожному з них безліч і полонізмів, і просто фонетичних та словотвірних рис, що свід-
чать про польське походження, і стиль наголошення українських слів за польським варіантом – збереження наголосу на 
другому від кінця складі тощо. Зупиняємось на тих словах та фонетичних, словотвірних рисах, які, на нашу думку, активні 
і в сучасному мововжитку.

На другому занятті вивчаємо тему «Наголос в українській мові. Стиль наголошення українських слів за польським варі-
антом». Щодо сучасного наголошування слів, то варто сказати, що польська манера наголошування другого складу з кінця 
(зафіксована у словнику Г. Голоскевича, 1930 р.) є і дотепер у деяких українських словах: бурштинОвий, багаторазОвий, 
одноразОвий, ярмаркОвий, тисОвий. Крім цього, як зазначає Піддубна В., словотвірними ознаками полонізмів в україн-
ській мові є, власне, відіменникові прикметники із суфіксом -ов(ий), які і зберегли польський варіант наголошування. Про-
те, варто зауважити, що у побуті таке наголошування так і не прижилося. 

Для засвоєння матеріалу виконуємо на занятті різнопланові завдання: аналітичні вправи; вправи за зразком; конструк-
тивні вправи; творчі завдання.

Тема «Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ. Вплив польської мови на появу у фонетиці української мови ґ» для 
студентів-іноземців є однією з найскладнішим тем у фонетиці. Ситуація ускладнюється ще й тим, що конкретних правил 
вживання ґ немає. 3 червня 2019 року набула чинності нова редакція «Українського правопису», яка пропонує розширити 
застосування «ґ» у, наприклад, іноземних власних назвах, деяких іменах. Цікавим фонетичним явищем є використання ґ 
замість [g]: берґамóта, ґáцик, ґвалт, ґвалтувáти, ґранат, ґрáта, ґратуляція, дзéнґель, жеґнáти, зґáрда, фíґел, шпарáґи тощо. Ці 
слова увійшли в словники саме з ґ. У прізвищах та іменах людей допускатиметься передавання звука [g] двома способами: 
як із використанням букви "г" так із використанням "ґ" – і як, наприклад, Гуллівер, і як Ґуллівер. Варто зазначити, що саме 
ця фонетична риса ввійшла в українську мову з польської. 

Під час вивчення теми «Лексикологія. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені (іншомовного похо-
дження) слова» акцентували увагу на полонізмах в українській літературній мові та передумовах їх винекнення. До прикла-
ду, цікавим фактом є правопис слова «яблуко» і «ябко». Оскільки, форми слова «ябко» і «яблуко» зафіксовані українськи-
ми словниками, зокрема словником за редакцією Б. Грінченка та Великим тлумачним словником сучасної української мови. 
Наявність першої форми можна пояснити звуковим оформленням польського слова, оскільки ł у ньому не вимовляється 
[japko]. Вперше це слово зафіксовано у «Правописному словнику» Г. Голоскевича (Харків, 1930). 
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Зазначимо, що до полонізмів в «Етимологічному словнику української мови» належать такі слава, як акóрд, акурáтний, 
áркуш, багнéт, базгранúна, бáлія, балцáнка, баляси, банíт, басамáн, безéцний, бидля, бібýля, благáти, блакúть, блам, брáма, 
брúжа, брúчка, брýква, будúнок, будувáти, бунт, вакувáти, валíза, валюша, варіювáти, венґéр, вéнзель, вербувáти, вибачáти, 
видéлка, вúконати, викрутáс, вильóти, впрáва, жвáвий, жóвнір тощо.

На занятті з теми «Відмінки іменників. Варіантні форми родового відмінка» опрацьовуємо новий матеріал з урахування 
змін у правописі, адже згідно з новою редакцією «Українського правопису» (2019 рік) можна вживати варіантні форми 
родового відмінка: радості й радости, любові й любови, ніжності й ніжности, вірності і вірности тощо. Саме другий варіант 
вживання іменників третьої відміни у родовому відмінку однини у 20–30 рр. ХХ ст. був в активному вжитку на рівні як 
літературної мови, так і говірок. Крім цього, правопис 1928 року передбачав вживання літери «и» на початку слів. У новому 
правописі у цьому випадку надається перевага літері «і», однак перед приголосними «н» та «р» можна вживати два варіанти 
написання: «індик» та «индик», «ирій» та «вирій», «ірод» та «ирод» тощо. 

Експериментальна навчальна програма з української мови як іноземної та історії її становлення (5 годин)
Розраховананастудентів-іноземцівздобувачівступенявищоїосвіти«бакалавр»1курсуусіхгалузейіспеціальностей

закладувищоїосвіти

Очікувані результати
Кіль-
кість 
годин

Тема Рекомендовані види роботи

Студент знає та розуміє історичні передумо-
ви становлення української літературної мови;
пояснює значення терміну «полонізми» ;
усвідомлює роль полонізмів у становленні 
української мови;
сприймає й опрацьовує інформацію, подану 
в різних формах (текстовій і графічних: схеми, 
таблиці та ін.);
робить висновки щодо того, який вплив на 
становлення української літературної мови 
мала окупація західноукраїнських земель 
Польщею 

1

Огляд історичних переду-
мов становлення україн-
ської літературної мови 
20–40х рр. ХХ ст. Преса, 
лексикографія та літера-
турне життя

Рекомендовані види роботи:
Відповіді на питання за змістом про-
слуханої інформації. 
Розкриття значення терміну «по-
лонізм». Колективне обговорення 
значення державної мови та істричні 
передумови її становлення.
Прослуховування уривків літературних 
творів письменників 20–40-х рр. ХХст 
та виписування полонізмів.

Студент вміє наголошувати слова відповідно 
до орфоепічних норм;
розрізняє та впізнає слова, що наголошені за 
польським варіантом;
сприймає й опрацьовує інформацію, подану 
в різних формах (текстовій і графічних: схеми, 
таблиці та ін.);
робить висновки щодо необхідності дотри-
мання орфоепічних норм української літера-
турної мови.

1

Наголос в українській 
мові. Стиль наголошення 
українських слів за поль-
ським варіантом.

Рекомендовані види роботи:

Колективне складання словника най-
більш уживаних слів зі складними 
випадками наголосу.

Студент знає та розрізняє букви г і ґ;
правильно вимовляє звуки у словах, що позна-
чаються буквами г і ґ. 

1

Вимова звуків, що по-
значаються буквами г і ґ. 
Вплив польської мови на 
появу у фонетиці україн-
ської мови ґ.

Рекомендовані види роботи:
Словниковий диктант. 
Вибіркове списування.
Складання й розігрування діалогу з 
правильною вимовою звуків, що позна-
чаються буквами г і ґ.

Студент знає і пояснює поняття «власне укра-
їнські слова» та «запозичені слова»;
розуміє й пояснює історичні передумови за-
позичень.

1

Лексикологія. Групи слів 
за походженням: власне 
українські та запозичені 
(іншомовного походжен-
ня) слова

Рекомендовані види роботи:
Аудіювання й читання тексту, у якому 
використано запозичені (іншомовного 
походження) слова.
Записування речень, висловлень.
Вибіркове списування.

Студент знає і розуміє, що відмінювання 
іменників є зміною форми слова; 
вміє відмінювати іменники в однині та множи-
ні, визначати відмінки іменників;
розрізняє і пояснює походження варіантних 
форм родового відмінка.

1
Відмінки іменників. 
Варіантні форми родового 
відмінка

Рекомендовані види роботи:
Вибіркове списування. 
Словниковий диктант.
Письмо з пам’яті.
Складання і розігрування діалогу з ви-
користанням варіантних форм родового 
відмінка. 

Для отримання результатів якості засвоєння знань за експериментальною навчальною програмою у двох групах було 
проведено діагностичну контрольну роботу. Результати дослідження продемонстрували, що середній бал підсумкового 
тестування студентів, які навчались за експериментальною програмою на 3 бали вищий, ніж у студентів, що навчались за 
стандартною програмою. 

Висновки. Результати експерименту свідчать, що методика використання експериментальної навчальної програми з 
української мови як іноземної та впливу історичних подій на її становлення у процесі комплексного вивчення окремих 
тем, виявилась засобом покращення психологічної адаптації студентів-іноземців до мовного та національного середовища 
України, де вони здобувають фахову освіту. Крім цього, описана вище методика викладання нового мовного матеріалу 
сприяла кращому його засвоєнню.
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Вивчаючи мову та історію України, іноземні студенти не тільки краще засвоюють мовні явища, розуміють їх походжен-
ня, але й поглиблюють знання з минулого нашої держави. 

Варто відзначити, що проблема адаптаційного процесу студентів з інших країн є предметом багатьох наукових дослі-
джень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Важливими є і перспективи подальшого дослідження, які полягають в 
розробці науково-методичних посібників з досліджуваної тематики для організації як аудиторного, так і позааудиторного 
вивчення української мови іноземними студентами, як засобу досягнення високого рівня володіння мовою. 
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