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ПОТЕНЦІАЛ ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ  

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НЕМОВНИХ ВИШІВ 

 

Оволодіння іноземними мовами як такими, за допомогою котрих стає можливим і навчання, і комфортне перебу-

вання у приймаючій країні, передбачає формування та розвиток не тільки мовних, мовленнєвих і професійних складових 

загальної комунікативної компетентності, але й іншомовної соціокультурної, яка містить у собі синтез вмінь і нави-

чок використання країнознавчих, лінгвокраїнознавчих і соціолінгвістичних знань. Актуальність дослідження зумовлена 

як відомим лінгводидактичним потенціалом гумористичних текстів для всебічного розвитку компетентностей іно-

комунікантів, так і недостатньою кількістю їх системних професійних розвідок. Висвітлення можливостей викорис-

тання лінгвістичного гумору на заняттях з української та російської мов як іноземних перебуває у руслі мовознавчих і 

педагогічних традицій з точки зору матеріалу та із загальнометодичних позицій. Мета статті – сформувати тео-

ретико-методологічні засади використання текстів гумористичного спрямування задля набуття іноземними студе-

нтами немовних вишів соціокультурних знань та навичок, які сприяють поліпшенню академічної успішності, та об-

ґрунтувати впровадження подібних ресурсів у практику університетських занять з іноземних мов. Було використано 

такі методи дослідження: аналіз наукової літератури з філософії, естетики, лінгвістики, лінгвокультурології, мето-

дології навчання мов іноземців задля визначення сутності комічного як мультіаспектного явища; аналіз та опис мов-

них чинників і логіко-семантичних моделей, засобами яких досягається комічний ефект; опрацювання навчальних посі-

бників з української та російської мов як іноземних, що містять гумористичний текстовий матеріал із соціокультур-

ною змістовою складовою; анкетування і тестування студентів під час навчального експерименту з подальшою кіль-

кісно-якісною обробкою його даних, письмових та усних відповідей; спостереження за навчальною діяльністю студе-

нтів-іноземців та моніторинг її успішності. Визначено, що студенти-іноземці демонструють здатність усвідомлю-

вати комічне, що досягається засобами мови, яку вони вивчають. Задля цього в навчальних текстах, які пропонуються 

на заняттях з української та російської мов як іноземних, зазвичай використовуються такі мовленнєві прийоми: неочі-

кувані словосполучення, що порушують принцип сумісності лексичних значень, омоніми, оказіоналізми, розмовні слова 

та вирази, спеціальні терміни; сучасні або історичні антропоніми і топоніми. Семантичний простір таких текстів 

розвиває мовленнєві та соціокультурні компетентності, що, в свою чергу, підвищує загальну академічну успішність 

іноземних громадян, які здобувають нефілологічну вищу освіту у вишах України. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, комічне, міжнародна комунікація, пізнавальна 

активність, російська мова як іноземна, соціокультурна адаптація, соціокультурна компетентність, студен-

ти-іноземці, українська мова як іноземна. 

 

Постановка проблеми 

У людській свідомості мовні та позамовні складові 

знань нерозривно пов’язані. Кінець минулого і поча-

ток нашого століть у галузі методики викладання мов 

ознаменувався зміщенням акценту з дещо механічно-

го накопичення відомостей взагалі або з «маніпулю-

вання мовними засобами» [19] на дослідження взає-

модії особистостей педагога і студентів задля розши-

рення компетентностей учнів у межах освітньо-

культурної ситуації, в якій вони живуть і розвивають-

ся. Оволодіння іноземними мовами як такими, за до-

помогою котрих стає можливим і власне навчання, і 

комфортне перебування у приймаючій країні, логічно 

передбачає формування і розвиток не тільки мовних, 

мовленнєвих та професійних складових загальної 

комунікативної компетентності, але й іномовної соці-

окультурної. Остання, яка містить у собі синтез вмінь 

і навичок використання країнознавчих, лінгвокраїно-

знавчих і соціолінгвістичних знань, повинна допомог-

ти подолати культурні бар’єри та долучитися до ба-

гатств світової культури на новому рівні. Впрова-

дження інноваційних засобів організації занять зазви-

чай відбувається поряд з відкриттям педагогами но-

вих аспектів використання традиційних методів, при-

йомів і матеріалів. 
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Сутність гумору є такою, що різноманітні соціальні 

відносини, інтереси і активності (в тому числі й навча-

льні) знаходять у ньому різнобічне відбиття у спробі 

конструювання моделі світу, яка є бажаною для автора 

висловлювання, і також у зміні вже існуючого сталого 

розподілення ролей мовленнєвими засобами смішного. 

Гумор, з одного боку, налаштовує на толерантність, 

нівелювання конфліктів і оптимістичне світосприйняття 

та створення дружньої атмосфери в різнонаціональній 

аудиторії, а з іншого, дозволяє студентам досягти глиб-

шого оволодіння граматичними, лексичними, фонетич-

ними, орфографічними, синтаксичними, стилістичними 

засобами мови, що вивчається. 

Отже, мета статті – сформувати теоретико-

методологічні засади використання текстів гумористич-

ного спрямування задля набуття іноземними студентами 

немовних вишів соціокультурних знань та навичок, які 

сприяють поліпшенню академічної успішності, та об-

ґрунтувати більш ширше впровадження подібних ресур-

сів у практику університетських занять з іноземних мов. 

Зазначимо, що як з точки зору матеріалу (тексти зі спря-

мованістю на досягнення комічних ефектів), так і з по-

зицій загальнометодичних розвідок, дослідження мож-

ливостей використання лінгвістичного гумору на занят-

тях з української та російської мов як іноземних перебу-

ває у руслі мовознавчих і лінгводидактичних традицій. 

Тому до головних завдань, розв’язування яких сприяє 

досягненню поставленої мети, відносимо: охарактеризу-

вати предмет дослідження із загальномовознавчих пози-

цій задля прояснення його перспектив у практиці викла-

дання мов як іноземних, освітити власний вже набутий 

педагогічний досвід застосування такого навчального 

елементу в умовах аудиторії іноземних студентів, які 

опановують українську та російську мови на різних 

етапах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Цілеспрямоване опрацювання теоретичних та 

практичних проблем, що пов’язані з вивченням комі-

чного, має довгу традицію, однак наразі не втрачає 

свого наукового інтересу. На розлогому й різноманіт-

ному лінгвоісторіографічному тлі (від Аристотеля, 

Цицерона і Квінтіліана до дослідників ХХ і ХХІ сто-

літь – наприклад, до В. В. Віноградова, 

Л. А. Булаховського, Р. О. Будагова, Ю. О. Карпенко, 

В. З. Саннікова) можемо прослідкувати пошуки вче-

них, дослідження й опис прийомів досягнення коміч-

ного за допомогою одиниць усіх рівнів мови: фонети-

чного, морфологічного, словотвірного, лексико-

фразеологічного, синтаксичного; а також лексико-

стилістичні, семантико-синтаксичні й прагматичні 

аспекти мовного втілення комічного як естетичної 

категорії. На виховному потенціалі гумору наголошу-

вали Я. А. Коменський, Л. Ф. Спірін. Спостереження 

за формуванням соціокультурних компетентностей 

студентів різних категорій останнім часом є затребу-

ваним серед вітчизняних вчених, серед яких 

Е. С. Емре, Л. В. Цвяк, А. Заячківська, Л. Береза, 

О. О. Романова, О. О. Довгоп’ят, І. Л. Кабаченко та ін. 

Дослідження текстів для студентів, які містять націо-

нально-культурну інформацію в її гумористичному 

аспекті, є у доробках Л. І. Харченкової, 

Т. О. Євстигнеєвої, Є. І. Зіновєвої, М. О. Шахматової, 

Г. М. Левінової (щодо російської мови як іноземної), 

О. Антонів, А. Смереки, М. Баліцької, М. Скаби, 

Г. Д. Швець (щодо української мови як іноземної). 

Варто відмітити, що у роботах зазначених педагогів-

філологів відмічається лінгводидактичний потенціал 

гумористичних текстів для всебічного розвитку ком-

петентностей інокомунікантів, проте разом з тим 

констатується недостатня кількість таких розвідок, як 

і наявність пов’язаної з цим низки питань з приводу 

певної безсистемності у професійному вивченні, що 

стосується і термінології (наприклад, як називати 

тексти: жарти, дотепи, анекдоти), і особливостей за-

лучення їх до навчального процесу (розподіл відпо-

відно до рівня сформованості мовленнєвих вмінь, 

лексико-тематичного матеріалу), що й зумовлює ак-

туальність нашого дослідження. 

Методи дослідження, що використовувалися для 

досягнення його мети та вирішення завдань: аналіз 

наукової літератури з філософії, естетики, лінгвісти-

ки, лінгвокультурології, методології навчання мов 

іноземців задля визначення сутності комічного як 

мультіаспектного явища; аналіз та опис мовних чин-

ників і логіко-семантичних моделей, за участю яких 

досягається смішне; опрацювання підручників і нав-

чальних посібників з української та російської мов як 

іноземних, що містять гумористичний текстовий ма-

теріал із соціокультурною змістовою складовою; ан-

кетування і тестування студентів під час навчального 

експерименту з подальшою кількісно-якісною оброб-

кою його даних, письмових та усних відповідей; спо-

стереження за навчальною діяльністю студентів-

іноземців та моніторинг її успішності. 

Виклад основного матеріалу 

Посилений останніми роками інтерес до антропо-

спрямованого процесу формування вторинної мовної 

особистості із залученням засобів комічного, втілених у 

художній літературі, міському фольклорі, афоризмах або 

ситуативно-зумовлених висловленнях, що характеризу-

ються спрямованістю на виконання не тільки вузько 

навчальних, але й міждисциплінарних і виховних за-

вдань, заслуговує неупередженої уваги дослідників. Ця 

теза, наприклад, підкріплюється поглядами зарубіжних 

вчених, які називають сміх і комічне особливими фор-

мами суспільної поведінки, соціально значущими функ-

ційними категоріями, «природною терапією» [16], та 

вважають, що усвідомлення комічного може відбутися 

лише у сприйнятті компетентної та особливим чином 

налаштованої людини [17]. 

У наших попередніх мовознавчих студіях коміч-

ного ми оцінюємо вже існуючі концепції, в яких розг-

лянуто прийоми й засоби утворення комічного, аналі-

зуємо спільне та розбіжності в поглядах науковців. 

Виходячи з тези, що універсальна природа комічного 

повною мірою проявляється в процесі його вербаліза-
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ції, ми послідовно виявляємо типологічні характерис-

тики та національно зумовлені властивості засобів, 

що використовуються. Таким чином, ми бачимо, що у 

комічному простежується зіткнення семантичних 

компонентів глибинних понятійних категорій, які 

беруть свій початок з надр міфопоетичної свідомості 

та можуть бути представлені за допомогою актуаліза-

ції антиномій можливий – неможливий, свій – чужий, 

великий – маленький, живий – неживий, людський –

 тваринний, чоловічий – жіночий тощо. Ядро запро-

понованої нами класифікації типів комічного має 

логіко-семантичну природу, тому серед факторів 

породження гумористичних ефектів ми визначаємо 

протиріччя як організуючий чинник, «рокіровку» 

планів, висміювання недосконалості явища, про яке 

йдеться в контексті, ефекти, пов’язані з умовчанням 

та незакінченістю висловлення, відтворення помилок 

і обмовок, ефект гумористичної парадоксальності, 

конструювання авторського «комічного світу», комі-

чне пародіювання [5, с. 8]. Крім того, ми прискіпливо 

протоколюємо мовні засоби (морфонологічні, словот-

ворчі, фразеологічні, синтаксичні), що слугують дося-

гненню мети гумористичного ефекту на кожному з 

розглянутих рівнів. Зазначимо, що всебічно описати, 

як і однозначно інтерпретувати засоби і механізми 

породження комічного в умовах взаємодії необмеже-

но великої кількості факторів семантики частин кон-

тексту вкрай важко не тільки особам, що вивчають 

певну мову як іноземну, але і власне досвідченим 

дослідникам. Тому під час стратегічного планування 

курсу мови для студентів-іноземців слід пильнувати 

за дотриманням принципів поступовості, посильності 

та дозованості запропонованого інокомунікантам 

навчального матеріалу, проте, з нашої практики, ро-

зуміння майже всіх наведених факторів породження 

комічних ефектів стає можливим за умови виваженої 

презентації текстів. Залученість до осягнення най-

більш значущих мовних факторів і когнітивних меха-

нізмів породження, розгортання і розуміння комічно-

го закликана в «контексті гри» [6, с. 169] збагатити 

студентів необхідними лінгвокраїнознавчими знання-

ми і разом з тим сформувати позитивні емоції від 

навчальної діяльності, заохотити до занурення в нове 

мовне середовище. Поняття комічного тісно пов’язане 

з ідеєю відхилення від норми (в тому числі й мовлен-

нєвої). Б. М. Гаспаров зазначає: «Іррегулярні аспекти 

в організації мови такою ж мірою допомагають тому, 

хто говорить, війти в мову як у середовище, відчути 

існування мови як тривалий і плинний процес, – якою 

регулярні його аспекти допомагають «вчитися» мови» 

[4, с. 38-39], бо така багатовекторна динаміка стано-

вить собою «процес модулювання комунікативного 

простору», перехід до іншого комунікативного світу, 

зіткнення змістових «ландшафтів» [4, с. 309], зміну 

«пластичних модифікацій комунікативних фрагмен-

тів» [4, с. 164], за допомогою яких можна плідно опи-

сувати «роботу» мови та механізми її вивчення. 

Загалом, аналіз результатів педагогічного експе-

рименту, теоретичною основою якого є комунікатив-

но-діяльнісний підхід у лінгводидактиці й яким було 

передбачено впровадження гумористичних текстів як 

навчального елементу на практичних заняттях з ро-

сійської та української мови як іноземних, дозволяє 

нам підтвердити припущення щодо позитивного 

впливу використання такого матеріалу на формування 

соціокультурної компетентності та загальний рівень 

академічної успішності студентів з дисципліни. Дове-

демо це положення, розглядаючи конкретні приклади. 

Так, в діючому експерименті, що триває понад 5 ро-

ків, вже взяли участь близько 150 студентів-

інокомунікантів (15 груп) різного освітнього спрямуван-

ня (економічного, гуманітарного, технічного тощо) з 

різних країн світу, які навчаються у Київському націо-

нальному університеті технологій та дизайну (1-4 кур-

си), на підготовчих відділеннях Київського національно-

го університету імені Тараса Шевченка і Національного 

авіаційного університету, що забезпечило репрезентати-

вність отриманих результатів та достовірність їх науко-

вої інтерпретації. Робота відбувалася як у навчальний 

час, так і у позааудиторній діяльності (проведення екс-

курсій, засідання наукового гуртка «Країни і люди» (при 

кафедрі іноземних мов КНУТД), підготовка до участі у 

командних виступах КВК). 

Оскільки загальновідомо, що, по-перше, більшість 

студентів-іноземців досить швидко стомлюються від 

типових вправ з читання чи повторювання лексико-

граматичного матеріалу під час опанування мовами, 

по-друге, більшість з означеного контингенту потре-

бує постійної актуалізації та поновлення мотиваційної 

складової навчальної діяльності, тому робочою гіпо-

тезою передбачено, що залучення гумористичних 

мікро- і макроконтекстів задля викладання мов дозво-

ляє полегшити засвоєння матеріалу студентами, акти-

вує їхню самостійність та пізнавальну активність, 

створює дружню атмосферу в аудиторії. 

Розгортання експерименту відбувалося у декілька 

етапів у кожній з академічних груп: по-перше, складання 

загального плану дослідно-експериментальної роботи, 

пошук методичних засобів його здійснення, підбір текс-

тів, по-друге, апробація в умовах навчального процесу 

вишу розробленої педагогічної моделі формування та 

вдосконалення мовної та соціокультурної компетентно-

сті студентів, і по-третє, проведення діагностики розвит-

ку мовленнєвих вмінь та навичок студентів і моніторинг 

успішності їхньої навчальної діяльності. 

Виявлено наступні першочергові завдання, які до-

зволили дозовано впроваджувати зазначений навчаль-

ний матеріал: сприяння здобуттю навичок фонетичних 

та читання, оволодінню лексикою та використанню у 

спілкуванні іншомовних з позиції студентів соціокуль-

турних і соціолінгвістичних явищ, що притаманні Укра-

їні, опрацювання граматичних моделей після освоєння 

за традиційною методикою пред’явлення правил, вико-

нання лексико-граматичних вправ і вивчення необхід-
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них та відповідних до програми кожного з курсів грама-

тичних відомостей. 

Вхідний контроль рівня сформованості мовної і 

соціокультурної компетентності (за виключенням 

випадків, коли група студентів починала вивчення 

мови, тому взагалі не володіла нею) проводився з 

метою діагностики знань та ступеня сформованості 

навичок кожного з членів групи, усі подальші порів-

няння проводилися з огляду на цей показник. Разом з 

цим під час опитування, бесід та спостережень 

з’ясовувалось відношення студентів до мови, що ви-

вчається, та культури України взагалі. 

Серед дидактичних методів та прийомів, котрі підт-

вердили позитивний навчальний потенціал на різних 

етапах навчання, слід зазначити застосування імітацій, 

скоромовок, інсценувань і театральних постановок. 

Так, робота з елементами українських чи російсь-

ких гумористичних пісень (чи кумедними скоромов-

ками і приказками, наприклад, «Ехал Грека через 

реку. Видит Грека: в реке – рак. Сунул в реку руку 

Грека. Рак за руку Грека – цап»;, «Баркас приїхав до 

порту Мадрас. Матрос приніс на борт матрац. У порту 

Мадрас матрац матроса порвали в бійці альбатроси», 

«Ваша Катерина нашій Орині – двоюрідна Одарка») 

надавала можливості додаткового засвоєння правил і 

розвитку техніки читання студентам бакалавріату та 

слухачам підготовчих відділень. 

На більш просунутому етапі студентам пропону-

валося пояснити слова і зміст різноманітних почутих 

чи прочитаних гумористичних текстів, відповісти, що 

саме їм здалося смішним, і обґрунтувати, чому вини-

кає комічний ефект. Таким чином відбувалося й за-

своєння лексики. 

Студенти, котрі вже мали базовий рівень знань з 

мов навчання, зазвичай демонстрували засвоєння 

складнішого матеріалу з позначеними нами естетич-

ними ефектами у більш швидкому темпі, ніж на пере-

дуючому етапі, у тому числі й через те, що вже були 

підготовленими до сприйняття вербального гумору 

українською чи російською. Наприклад, більшість 

слухачів наших груп підготовчих відділень (рівень 

володіння російською мовою – А2) та студентів 1 

року навчання (проходження коригувально-

граматичного курсу) під час першого-другого читання 

розуміли і могли пояснити смішне, а також принципи 

вживання конструкцій з іменником у родовому та 

місцевому відмінках, утворення і вживання форм 

минулого часу дієслів із префіксами в такому прикла-

ді з нашої текстотеки: «Ахмед и его украинский друг 

– Петр – приехали из путешествия. Их товарищи 

спрашивают Ахмеда: 

– Вы, конечно, были в Ужгороде? 

– Не знаю, билеты всегда покупал Петр». 

Використання комічних текстів актуалізувало еле-

мент гри у навчанні та сприяло підтриманню рівня заці-

кавленості, активності та самостійності у вивченні мов-

них дисциплін та культури України. Ми відмічали й 

випадки, коли після семестру студіювання мови із залу-

ченням різноманітних засобів навчання (у тому числі – і 

гумористичних текстів), студенти, що спочатку демон-

стрували негативне відношення до навчання і культури 

приймаючої країни взагалі, змінювали своє ставлення на 

більш позитивне, висловлювали бажання репрезентува-

ти власні діалогічні й монологічні висловлювання, брати 

участь у екскурсіях, засіданнях наукового гуртка тощо, 

що  позитивно відображалося і на їхній загальній успіш-

ності. Під час анонімного анкетування, яке ми проводи-

ли на початку та наприкінці семестру чи курсу навчання 

із кожною з груп, студентам було запропоновано відпо-

вісти на запитання стосовно обізнаності у елементах 

української чи російської мов і літератур та симпатії до 

культури приймаючої країни, наприклад, «Чи читаєте ви 

художню літературу українською (російською)?», «Чи 

розумієте ви гумористичні тексти (анекдоти, короткі 

оповідання, пісні тощо) українською (російською)?», 

«Чи подобається вам читати гумористичні тексти укра-

їнською (російською)?», «Що саме з українськомовної 

(російськомовної) літератури та української культури 

взагалі вам подобається?». На початку курсу цікавилися 

смішними текстами близько 50-60% студентів, читали 

художню літературу 7-10%. Підсумки заключного ж 

анкетування висвітлили той факт, що абсолютна біль-

шість (90-95%) учнів після семестру чи курсу навчання 

відповідали позитивно на питання стосовно цікавості до 

вербального комічного мовою, що вивчається, крім того, 

зростав їхній інтерес до позааудиторного читання взага-

лі. Так, до 25% студентів зазначали, що намагаються 

читати художню літературу, а майже 90% з-поміж своїх 

культурних і естетичних вподобань згадували гуморис-

тичні тексти та пісні. 

Оволодіння фонетичними особливостями та нави-

чками читання у групах, які були залучено до експе-

рименту, проходило швидше, ефективніше та без 

підвищення рівня стресу, бо студенти були зацікавле-

ні у результаті та сприймали такі завдання як легшу 

частину більш складного та захопливого – демонстру-

вання інсценування чи власного висловлювання. До-

сить часто студенти запам’ятовували звучання і зна-

чення слів, словосполучень та фраз, розуміючи важ-

ливість правильної вимови та адекватного викорис-

тання у мовленні задля розуміння слухачами загаль-

ного змісту своїх промов. 

Під час роботи над інсценуванням (наприклад, неве-

ликих анекдотів, що мають структуру діалогів або більш 

розлогих сюжетів під час підготовки до виступів коман-

ди КВК) студенти отримували значний простір для тво-

рчості й мали можливість обирати той чи інший текст із 

запропонованих, форму постановки тощо. Наголосимо, 

що робота студентів з таким матеріалом була доволі 

продуктивною: специфічні сюжети сприяли за-

пам’ятовуванню, закарбовувались соціокультурні відо-

мості щодо України та інших країн, лексика і граматичні 

моделі. Задля зняття труднощів, які пов’язані із впевне-

ним використанням окремих моделей у форматі вільно-

го спонтанного спілкування, частині студентів (до 25%) 

знадобився досить значний час (від тижня до місяця 
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відповідно до обсягу текстів). Проте, після засвоєння 

протягом значного контрольного періоду від 1 семестру 

до 1 року до 30-35% студентів демонстрували стійку 

сформованість лексико-граматичних навичок, що відп-

рацьовувалися за допомогою гумористичних текстів 

(наприклад, доведення до автоматизму використання 

прийменниково-відмінкової системи, вживання конс-

трукцій з дієсловами руху, розпізнавання лексичних 

одиниць тощо), вірно виконуючи відповідні вправи з 

першої спроби або швидко поновлюючи знання після 

нагадування викладача, тому що серед особливостей 

розгляданих контекстів є й така, що фрази з них мають 

тенденцію досить швидко та на довгий час за-

пам’ятовуватися. 

За результатами написання проміжних і підсумкових 

контрольних робіт, що за принципом складності є спів-

вимірними семестру навчання і перевіряють рівень ро-

зуміння прочитаного та можливостей у практичному 

застосовуванні граматики та лексико-синтаксичних 

конструкцій, студенти груп, які мали серед навчального 

матеріалу підібрані гумористичні тексти, виявили вищі 

середні результати (на 8-10% та 7-12% відповідно), ніж 

студенти груп, котрі навчалися без систематичного 

впровадження низки розгляданих контекстів. 

Таким чином, у своїй діяльності ми застосовуємо 

здобутки сучасної педагогіки, що активно звертається 

до новітніх технологій викладання, намагається під-

вищити мотивацію студенів, їхню навчальну актив-

ність та самостійність, розкріпачити інокомунікантів 

інтелектуально та емоційно. Студенти за власним 

бажанням витрачали багато часу задля підготовки до 

практичних занять, засідань наукового гуртка та різ-

номанітних виступів, захоплено працюючи самостій-

но і охоче звертаючись по консультацію до викладача. 

Особи, які брали участь у нашому експерименті, дося-

гли кращих результатів майже за всіма критеріями, 

що пред’являються до рецептивних і продуктивних 

видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, 

аудіювання, письмо), відчували причетність до діало-

гу рідної та іноземної культур. 

Наголошуємо, що національні розбіжності та особ-

ливості у сприйнятті гумору осіб, що вивчають мови як 

іноземні, обов’язково повинні бути враховані задля 

отримання адекватних та спрогнозованих навчальних 

результатів, на що вже неодноразово спрямовували 

увагу зарубіжні та вітчизняні науковці. Напрклад, япон-

ська дослідниця Сатоко Сузукі, висвітлюючи явище 

“self-mockery” (самоіронії) в японській культурі, зазна-

чає, що для повного розуміння цієї особливості гумору 

необхідно враховувати і мовленнєві засоби його втілен-

ня, і міміку, жести та інтонацію [18], що є слушним і для 

розуміння комічного в руслі китайської та корейської 

традицій [15]. Так, на практичному занятті з вивчення 

російської мови як іноземної у рамках педагогічного 

експерименту в змішаній багатонаціональній групі під-

готовчого відділення задля закріплення вираження при-

чинно-наслідкових відносин був запропонований гумо-

ристичний текст: «В школе ученики писали сочинение 

«Мой друг». Учительница проверила сочинения учени-

ков и спросила Сашу: 

– Почему ты мало написал? Посмотри сочинение 

Бориса. Он тоже писал о собаке и написал 5 страниц, 

а ты написал только 3 фразы. 

– Но у него большая собака, а у меня маленькая. 

Поэтому он написал много, а я мало» [3, с. 131]. Слу-

хачі-турки із задоволенням переказували текст, при-

гадуючи ситуації з власного навчання, коли вони 

вигадували власні дотепні відповіді на зауваження 

вчителів з приводу невиконаних завдань. Жарти поді-

бної загальнолюдської тематики з елементами дода-

вання інформації стосовно країни навчання (факти, 

реалії, власні імена), як слушно зауважує Г. Д. Швець, 

традиційно викликають сталу симпатію у студентів 

[14, с. 152], що використовується авторами підручни-

ків на різних етапах навчання, наприклад, наступних: 

«На экзамене по логике студент приводит пример: – 

Чем больше мы учимся, тем больше мы знаем. Чем 

больше мы знаем, тем больше мы забываем. Чем 

больше мы забываем, тем меньше мы знаем. Чем 

меньше мы знаем, тем меньше мы забываем. Чем 

меньше мы забываем, тем больше мы знаем. Так за-

чем учиться?» [9, с. 200]; «– Почему ты не сдал экза-

мен? Ведь ты знал все вопросы. – Да, но я не знал все 

ответы» [8, с. 268]; «Колись одному чоловікові треба 

було надіслати листа до Житомира, і він попросив 

свого сусіда написати адресу: – Слухай, – каже сусід, 

– давай краще напишемо в Одесу: я дуже красиво 

пишу літеру О» [7, с. 81]. 

Проте китайські студенти почали демонструвати 

розуміння жарту після його емоційного інсценування 

товаришами, яке викликало їхнє бажання продовжити 

«гумористичну» тематику, задля чого вони попросили 

дозволу перекласти російською китайський анекдот 

(досить вдало використовуючи лексико-граматичні 

конструкції теми, що вивчалася): «– Почему нельзя 

рассказывать анекдоты на берегу океана? 

– Потому что океан может рассмеяться – будет 

цунами». 

Серед позитивних наслідків елементів таких за-

нять, окрім закріплення конструкцій мови, розвитку 

говоріння та навичок діалогічного мовлення, відзна-

чимо поліпшення емоційного клімату в групі, стиму-

лювання до креативної творчості, розвиток товарись-

ких стосунків між слухачами, обмін лінгвокраїнозна-

вчими відомостями в ігровій формі. 

В іншій групі китайських та корейських студентів 

більш просунутого рівня навчання було запропонова-

но прочитати та переказати текст за мотивами казки 

«Дванадцять місяців». Під час відповіді дівчина не-

усвідомлено замінила назву квітки, що магічно 

з’являється перед дівчинкою-сиротою у зимовому 

лісі, – «проліски» – на традиційну для Китаю назву 

«квітка лотоса». Коли студентка зрозуміла комічну 

фактичну помилку у своїй відповіді, вона повторюва-

ла хибну назву квітки у дусі «насмішки над собою», 
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просила вибачення та обіцяла викладачеві бути більш 

уважною до лінгвокраїнознавчих подробиць. 

Дослідження притаманного різним націям гумору 

доводять, що тексти подібного естетичного спряму-

вання є повноцінними зберігачами культурної інфор-

мації, а реалізація та сприйняття комічного відбува-

ється за рахунок ефекту «обманутого очікування» [1, 

с. 27]. Внутрішня структура розгортання гумору може 

бути універсальною для багатьох культур, а контекст-

на наповнюваність відповідно відрізняється [13, с. 

121]. Ми також неодноразово відмічали схожість 

сюжетів, наприклад, в анекдотах різних народів, що 

дає підґрунтя для міжкультурного обміну інформаці-

єю та знаходження нових точок перетину шляхом 

«доповнення досвіду одного лінгвокультурного това-

риства досвідом іншого соціуму та зіставлення своїх і 

чужих ментально-аксіологічних настанов» [12]. 

Таким чином, застосування розробленої нами страте-

гії залучення комічних текстів в аудиторії інокомунікан-

тів немовних вишів є доцільною задля розв’язування 

навчальних завдань, тому що це сприяє взаємопроник-

ненню теорії та практики через розширення і закріплен-

ня мовних знань, мовленнєвих, соціокультурних та ро-

боти в інтернаціональному колективі вмінь та навичок, 

розвиває творчу самостійність, логічне мислення студе-

нтів та їхній інтерес до удосконалення власного мовлен-

ня і дослідження навколишнього світу, формуючи вто-

ринну мовну особистість. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

«Сміховий антимір» (за виразом К. Ф. Седова [10, 

с. 11]) гумору є перспективним матеріалом не тільки 

для лінгвістичного аналізу, але й, як доведено, для 

поширення лінгводидактичного потенціалу текстів з 

комічними ефектами за умов підвищення цікавості до 

міжкультурного спілкування в сучасному світі. Фор-

мування соціокультурної компетентності студентів-

інокомунікантів різних етапів навчання зумовлює 

матеріал наповнення курсів та особливості його вико-

ристання. Добір і організація гумористичних текстів 

як навчального матеріалу, комунікативна спрямова-

ність їх подання переслідують основну мету: практи-

чне оволодіння мовою як пластичним та усвідомле-

ним засобом спілкування. 

Студенти-іноземці демонструють здатність усвідом-

лювати комічне, що досягається засобами мови, яку 

вони вивчають. Задля цього в навчальних текстах, які 

пропонуються на заняттях з української та російської 

мов як іноземних, зазвичай використовуються наступні 

мовленнєві прийоми (що підтверджує й наведений нами 

ілюстративний матеріал): 1) неочікувані або алогічні 

словосполучення, що порушують принцип сумісності 

лексичних значень; 2) омоніми, оказіоналізми; 3) розмо-

вні слова та вирази; 4) спеціальні терміни; 5) сучасні або 

історичні антропоніми і топоніми. Можемо зазначити, 

що використання гумористичних текстів у навчанні дає 

позитивні результати, сприяє формуванню іншомовних 

та соціокультурних навичок, відповідає цілям і завдан-

ням базових планів навчання студентів немовних вишів, 

психологічним особливостям учнів, їхніх особистим і 

професійним потребам, а також вимогам компетентніс-

ного підходу до навчання. 

Серед перспектив подальших досліджень зазначи-

мо намір подальшого лінгводидактичного обґрунту-

вання збору текстового матеріалу для авторських 

посібників з української та російської мов як інозем-

них, які мають ознайомити студентів з історією і ку-

льтурою України та давати можливість для розвитку 

діалогічної і монологічної мови. 
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THE POTENTIAL OF HUMOROUS TEXTS FOR THE FORMATION OF SOCIOCULTURAL  

COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS STUDYING AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES 

Foreign languages acquisition with the help of which it becomes possible for foreign students to study and to make their 

stay in the host country comfortable involves the formation and development of not only linguistic, speech and occupational 

components of communicative competence in general, but also the sociocultural one, which contains a synthesis of skills and 

abilities necessary for using cross-cultural, linguistic and cultural, as well as sociolinguistic knowledge. The research rele-

vance is determined by linguodidactic potential of humorous texts for a comprehensive development of foreign students’ 

competences and by the insufficient number of professional research works devoted to this issue. The paper aims to present 

theoretical and methodological foundations of using humorous texts for the acquisition of sociocultural knowledge and skills 

by foreign students of non-linguistic universities, which contribute to their efficient development and academic achievements; 

to check the effectiveness of implementing such resources into the educational process at the lessons of the Russian and 

Ukrainian languages. The following research methods were used: the scientific literature review in the fields of philosophy, 

aesthetics, linguistics, cultural studies, methodology in language teaching in order to define the essence of “the comic” as a 

multi-aspect phenomenon; analysis and description of linguistic factors and semantic models with the help of which the hu-

moristic effect is achieved; the overview of textbooks of Ukrainian and Russian as foreign languages that contain humorous 

text material with socio-cultural component; conducting surveys of students with subsequent quantitative and qualitative data 

analysis, analysis of written and oral responses; the monitoring of students’ academic performance. Foreign students demon-

strate the ability to understand the basic structure and potential of the comic, which is achieved by means of the language they 

are learning (Ukrainian or Russian).The following linguistic techniques are usually used in educational texts offered for study-

ing Ukrainian and Russian as foreign languages: unexpected phrases that violate the principle of compatibility of lexical 

meanings, homonyms, occasionalisms, conversational or colloquial words and expressions, technical terms, modern or histor-

ical anthroponyms and toponyms. The semantic space of such texts helps to develop communicative, social and cultural com-

petences that in their turn enhance the overall academic success of foreign citizens who receive higher non-linguistic educa-

tion at Ukrainian universities. It has been proved that these methods improve foreign students’ communication skills and their 

academic performance in general, as well as increase their motivation to study and learn more about the country whose lan-

guage they are studying.  

Keywords: foreign language communicative competence, comic category, international communication, cognitive 

activity, Russian as a foreign language, sociocultural adaptation, sociocultural competence, foreign students, Ukrainian 

as a foreign language. 
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