Мовна підготовка іноземних аспірантів у СумДПУ імені А. С. Макаренка

Упродовж останніх років значно пожвавилася діяльність СумДПУ імені А. С. Макаренка в
галузі міжнародної освітньої співпраці. Так, сьогодні у НН Інституті культури і мистецтв
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти навчаються іноземні громадяни. Це
четверо аспірантів із Китайської Народної Республіки та троє – з Республіки Сербії.
Відповідно до навчальних планів підготовки за спеціальностями 025 Музичне мистецтво і
015 Професійна освіта як іноземну мову вони вивчають російську. Із січня 2018року цей
курс викладає кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри російської
мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання Іванова Ірина Борисівна.

Курс «Російська мова» має на меті систематизацію і поглиблення знань
аспірантів-іноземців із практичної граматики російської мови; збагачення їхнього
словникового запасу; вдосконалення вмінь з різних видів мовленнєвої діяльності –
говоріння, аудіювання, читання, письма; формування навичок письма. У підсумку
сформованість зазначених видів мовленнєвої діяльності сприятиме подальшому
становленню професійної компетентності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти.

Зазвичай заняття розпочинається з обговорення погоди, подій, що відбулись упродовж
останніх днів, яскравих вражень від прогулянок сумськими вулицями та спілкування з
українськими друзями. З великим зацікавленням іноземні аспіранти заглиблюються у
матеріали, пов’язані з історією нашої держави та міста, до якого вони прибули на
навчання, прагнучи якомога більше дізнатися про Україну й українців, охоче
розповідають про свої країни та рідні міста.

Щодень іноземні аспіранти роблять нові відкриття, що ними емоційно діляться з
викладачем. Їм подобається затишне місто над Пслом, а до їх улюблених локацій
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належать торгівельно-розважальний центр «Мануфактура» і міський парк. Вони щиро
захоплюються красою українських дівчат, талановитістю майстрів, які збудували
архітектурну візитівку Сум – альтанку, тощо. Майбутні музиканти щиро залюблені у свою
професію і за першої ж нагоди щось наспівують, так само зацікавлено читають навчальні
тексти про життя і творчість славетних композиторів.

Ірина Борисівна зазначає: «Робота із цією аудиторією дарує величезне задоволення. Це
надзвичайно вдячні слухачі, які вражають своєю вихованістю, тактовністю,
доброзичливістю. Я нетерпляче очікую на кожне заняття, тому що воно означає зустріч із
талановитими та натхненними молодими людьми, які чітко усвідомлюють, заради чого
навчаються, й у майбутньому прагнуть стати в рідних країнах гарними фахівцями».

Тетяна Доган

Світлини – Буркай Ш. Доган
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