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У збірнику вміщено наукові статті, присвячені теоретичним питанням і практичним проблемам викладання 

української мови як іноземної. Розглянуто особливості організації процесу навчання української мови в чужомовній 

аудиторії, висвітлено деякі лінгвокраїнознавчі аспекти, з’ясовано проблеми міжкультурної комунікації та особливості 

викладання фонетики, лексики, граматики, стилістики української мови, розкрито роль тексту, проаналізовано засоби 

формування комунікативної компетенції в процесі викладання української мови як іноземної. 

This is a collection of technical articles devoted to the theoretical questions and practical problems related to teaching 

Ukrainian as a foreign language. The articles examine unique aspects of organizing the process of studying Ukrainian for a foreign 

language audience. Various language and country studies aspects are illuminated; in addition, problems in cross-cultural 

communication are discovered, as well as particularities of teaching the phonetics, lexica, grammar, and stylistics of Ukrainian. 

The role of the text is revealed, and means of forming communicative competence in the process of teaching Ukrainian as a 

foreign language are analyzed. 
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