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ВІДЕО-КОНТЕНТ ІЗ СУБТРИТРАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ПОГЛИБЛЕННОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ-

ІНОЗЕМЦЯМИ 
 

У статті пропонуються методи використання українського відео-контенту, що перебуває у вільному доступі в 

мережі Інтернет, для самостійної роботи студентів-іноземців, які вивчають українську мову.  У якості прикладів 

відповідного контенту розглядаються відео-кліпи на пісні відомих вітчизняних виконавців, уривки з фільмів, 

мотиваційні ролики, трансляції спортивних подій, промови відомих людей тощо. Автор подає варіанти практичних 

завдань для студентів на основі перелічених відеоматеріалів, розкриває питання узгодження даного методу з 

календарним планом, підкреслює переваги та доцільність такого підходу.  Завдання класифікуються за рівнями 

підготовки студентів, проте на кожному з них особлива увага приділяється проблемам засвоєння фонологічної 

системи української мови,  правильній вимові, зокрема - наголосу. 

 Ключові слова:  українська мова як іноземна,  методика викладання, інтерактивні методи вивчення мови, робота з 

текстами пісень,  практичні завдання, фонологічна система, наголос і вимова. 

 

Методика викладання української мови як 

іноземної, що інтенсивно збагачується з  часу 

набуття останньою державного статусу, в 

останні роки отримала новий імпульс завдяки 

розвитку технологій. Зокрема, запуск в Україні 

швидкісного мобільного Інтернету третього та 

четвертого покоління (3G та 4G) відкриває для 

викладачів та студентів можливість використання 

раніше недоступних інтерактивних підходів. 

Серед них - робота с текстами пісень у 

супроводі аудіо та відеоряду, а також - 

уривками художніх чи документальних 

фільмів (з українськими субтитрами), 

мотиваційними роликами або трансляціями 

спортивних подій, до яких легко отримати 

доступ в режимі "тут і зараз". Навіть якщо 

спеціальне обладнання на кшталт проекторів 

та інтерактивних дощок в силу різних 

обставин не є доступним, мобільні телефони 

та планшети при відповідній організаціє 

процесу здатні частково їх замінити.  

Серед актуальних проблем вивчення 

української мови як іноземної, що отримали 

нові шляхи вирішення - засвоєння її звукової 

системи у взаємозв’язку з графічною 

(українською абеткою). Іноземний студент 

потребує доступу до засобів постійної 

самоперевірки: співвідношення власного 

уявлення про той чи інший звук з його 

коректною артикуляцією носієм мови. Якщо в 

ході практичних занять в аудиторії 

університету таким носієм є викладач, то вже 

при виконанні самостійної або домашньої 

роботи, особливо на першому етапі вивчення 

мови, у студентів можуть виникати труднощі з 

вимовою та наголосом. Аудіо та відеофайли з 

піснями українських виконавців, разом із 

роздрукованими, або відтвореними на екрані 

мобільного пристрою чи моніторі  текстами 

цих пісень, можуть слугувати зручним 

матеріалом для вирішення даної проблеми. 

Також цей метод стане у нагоді викладачам і 

студентам при вивчені граматичної системи 

мови, фразеологічних одиниць тощо.  

Так, наприклад. при ознайомленні із 

займенниками доречно звернутися до пісні  

Володимира Івасюка "Червона Рута". В ній 

зустрічаються займенники: "ти", "мені", 

"тебе", "я", "мене", "твоя", "мої".  

Вдалим матеріалом для практичної роботи 

по темі "Іменник. Рід і число" є пісня гурту 

Океан Ельзи "Відпусти" із прикладами форм 

різних відмінків: "день",  дощу", "сльози", 

"обличчі", "ніч" "зірок", "очі", "сон", 

"пелюсток". Також даний текст, що містить 

займенники "я", "ти", "твому",  "тобі", "моя", 

"твої", "мене", допоможе закріпити матеріал 

попередньої теми. 

Супровідним матеріалом при ознайомленні 

з наступною частиною мови - прикметником, а 

також при розгляді його узгодження з 

іменником може послугувати текст пісні "Я 

піду в далекі гори" Володимира Івасюка. Цей 

матеріал багатий на відповідні конструкції: 

"широкі полонини", "на вільних крилах", "карі 
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очі", "чорні брови", "блакитний світ", "мрію 

молоду", "бистрі ріки"... 

Розберемо можливий перелік завдань до 

останнього тексту. Перше завдання має бути 

направленим на засвоєння звукової системи 

мови: "Послухайте пісню, слідкуючи за 

відповідними рядками в тексті. Намагайтеся 

точно відтворити вимову". Друге завдання: 

"Позначте наголос над кожним словом, що має 

більше ніж одну голосну літеру". Третє: 

"Знайдіть та випишіть з тексту пісні усі 

прикметники. Визначте їх граматичні 

категорії: число (однина, множина), рід 

(чоловічий, жіночий, середній), відмінок 

(називний, родовий, давальний, знахідний, 

орудний, місцевий)". 

Прикладом завдання при вивчені теми 

"Дієслово" може бути ідентифікація та пошук 

у тексті різних форм дієслів. Так у пісні 

Христини Соловій "Хто як не ти?" 

зустрічаються  як інфінітиви ("зважати") та 

імперативи ("бери", навчи") так і дієслова у 

формі теперішнього часу ("вдихаєм", граємо"), 

майбутнього часу ("спалить". "побудує"), 

минулого часу ("кипіла"). 

Метод використання пісенного матеріалу 

при викладанні української мови як іноземної 

досліджували викладачі Черкаського 

державного технологічного університету [2], 

Глухівського національного педагогічний 

університету імені Олександра Довженка [4], 

Української медичної стоматологічної академії 

[5],  та інших ВНЗ. 

Вартим уваги є також використання відео з 

декламацією віршів. Так наприклад вірш Ліни 

Костенко "Крила" та відповідний ролик у 

виконанні Богдана Ступки [6] може бути 

використаний для роботи з відмінками 

іменників і прикметників. Зокрема у вірші 

присутні конструкції з іменниками у родовому 

відмінку:  "немає поля", "немає пари", "землі 

немає", "з правди, чесноти і довір'я", "ґрунту 

не треба"; у знахідному відмінку: " крила має", 

у називному відмінку: "буде небо", "буде 

воля", "будуть хмари", "в цьому, напевно, 

правда пташина", "А як же людина? А що ж 

людина". Тож завдання може полягати у 

визначені відмінків: "Знайдіть та випишіть 

іменники родового відмінку".  

Також на думку автора доречним є 

використання навчально-освітніх фільмів на 

кшталт циклу "Історія українських земель" [7]. 

Для більшої мотивації бажано 

використовувати серії з інформацією про місто 

у якому навчається студент-іноземець. Також 

для роботи можуть бути використані 

україномовні мотиваційні ролики, відеозаписи 

трансляцій спортивних подій, промови 

відомих людей тощо. 

Метою статті є демонстрація практичності 

та доцільності використання українського 

відео-контенту, що перебуває у вільному 

доступі в мережі Інтернет, для самостійної 

роботи студентів-іноземців, які вивчають 

українську мову.  

На думку автора доцільність вище 

перелічених методів наочно демонструє 

статистика, яка стверджує, що люди 

запам’ятовують: 

5% – лекції; 

10% – того, що читають; 

20% – того, що бачать на власні очі; 

50% – того, що слухають та бачать одночасно; 

70% – того, що обговорюють і пишуть;  

80% – того, що роблять практично власноруч; 

90% – того, що роблять і обговорюють одночасно; 

95% – того, чому навчають інших [3, с. 173]. 

Варто відзначити, що навіть при 

інтенсивному курсі викладання української 

мови, який складається з 10 занять, метод 

використання пісенного матеріалу на кожному 

з них дозволить студентам додатково засвоїти 

до 200 лексичних одиниць (по 20 - з кожною 

піснею), що є суттєвим показником на 

початковому етапі оволодіння мовою.  
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ВИДЕО-КОНТЕНТ С СУБТИТРАМИ: КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УГЛУБЛЕНННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ 

В статье предлагаются методы использования украинского видео-контента, находящегося в свободном доступе в 

сети Интернет, для самостоятельной работы студентов-иностранцев, изучающих украинский язык. В качестве 

примеров соответствующего контента рассматриваются видеоклипы на песни известных отечественных 

исполнителей, отрывки из фильмов, мотивационные ролики, трансляции спортивных событий, выступления 

известных людей и тому подобное. Автор представляет варианты практических заданий для студентов на основе 

перечисленных видеоматериалов, раскрывает вопросы согласования данного метода с календарным планом, 

подчеркивает преимущества и целесообразность такого подхода. Задания классифицируются по уровням 

подготовки студентов, однако на каждом из них особое внимание уделяется проблемам усвоения фонологической 

системы украинского языка, правильному произношению, в частности - вопросам ударения. 

 Ключевые слова: украинский язык как иностранный, методика преподавания, интерактивные методы изучения 

языка, работа с текстами песен, практические задания, фонологическая система, ударение и произношение. 

 

Nikolaiev V.,  

VIDEO CONTENT WITH SUBTITLE: AS A TOOL FOR IN-DEPTH STUDY OF UKRAINIAN LANGUAGE BY 

STUDENTS-FOREIGNERS 
The article suggests methods for using Ukrainian video content that is freely available on the Internet, for independent work 

of foreign students studying the Ukrainian language. As examples of relevant content, video clips for songs of famous 

Ukrainian performers, excerpts from films, motivational videos, sports events broadcasts, speeches of famous people and 

another. The author presents variants of practical assignments for students on the basis of the above video materials, reveals 

the issues of harmonization of this method with the calendar plan, emphasizes the advantages and expediency of such an 

approach. The assignments are classified according to the levels of the students' preparation, but on each of them special 

attention is paid to the problems of mastering the phonological system of the Ukrainian language, correct pronunciation, in 

particular - stress issues. 

Key words: Ukrainian as a foreign language, teaching methods, interactive methods of language learning, work with lyrics, 

practical tasks, phonological system, stress and pronunciation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


