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Анотація 

 Статтю присвячено огляду технології використання 

короткометражних фільмів у практиці навчання української мови як 

іноземної. Розглянуто критерії добору, проаналізовано етапи й окремі 

методичні прийоми роботи з фільмами, окреслено їхню роль у розвиткові 

аудитивних і мовленнєвих навичок, соціокультурної компетенції. 

 Ключові слова: іноземні студенти, українська мова як іноземна, 

комунікативна компетенція, короткометражні фільми. 

Summary 

 The article is devoted to a review of the technology of using short films in 

the practice of teaching Ukrainian as a foreign language. The selection criteria 

have considered, the stages and individual methodological techniques of working 

in films have analyzed. The role of the development of auditory and language 

skills, socio-cultural competence have characterized. 

Key words: foreign students, Ukrainian as a foreign language, 

communicative competence, short films. 

Аннотация 

 Статья посвящена обоснованию использования короткометражных 

фильмов в практике обучения украинскому языку как иностранному. 

Обозначены критерии отбора, проанализированы этапы и отдельные 

методические приемы работы с фильмами, определена их роль в развитии 

аудитивных и речевых навыков, социокультурной компетенции. 

 Ключевые слова: иностранные студенты, украинский язык как 

иностранный, коммуникативная компетенция, короткометражные 

фильмы. 



 Протягом останніх років Україна залишається привабливою для 

іноземних громадян як країна якісної освіти та доброзичливого соціуму. 

Більшість іноземних студентів навчаються у немовних закладах вищої освіти 

й вивчають українську як інструмент для отримання фахових знань. 

Досягнення достатнього рівня мовної підготовки іноземних здобувачів освіти 

передбачено навчальними програмами у єдності лінгвістичної, 

соціокультурної та комунікативної компетенцій. Найактуальнішим питанням 

мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти є 

саме формування комунікативної компетенції, зокрема у фаховій сфері. 

Комунікативна методика базується на достатній мотивації вивчення мови як 

іноземної, поєднанні традиційних та інноваційних технологій. Новітні 

комунікаційні технології употужнюють процес вивчення іноземної мови в 

мовному середовищі завдяки використанню сучасних форм навчання, однією 

з яких вважаємо перегляд і обговорення короткометражних фільмів. 

 Застосування відео та кіно матеріалів на заняттях з іноземної мови 

перебувало у центрі досліджень багатьох науковців. Цьому питанню 

присвячені роботи Д.Ларсен-Фріман, К.Тейлор, К.Роел, С.Самойленко, 

О.Соловйової. На сьогодні серед лінгводидактів немає одностайності щодо 

доцільності та ефективності використання фільмів чи їхніх фрагментів у 

навчанні іноземної мови. Частина науковців розглядає цю технологію 

виключно як допоміжну, інші вважають фільми потужним засобом 

формування лінгвістичної та мовленнєвої компетенції. 

 Мета цієї статті полягає в обґрунтуванні доцільності використання 

автентичних короткометражних фільмів у практиці навчання української 

мови іноземних здобувачів вищої освіти й аналізі прийомів роботи з 

відеоматеріалами. Об'єкт дослідження – короткометражний фільм як 

інтерактивний дидактичний засіб вивчення української мови іноземними 

студентами, а предмет аналізу – методика добору й використання фільмів для 

означеної категорії здобувачів освіти.  



 У процесі вивчення української мови як іноземної студенти зазвичай 

достатньо успішно вивчають актуальну лексику й опановують граматичні 

знання та вміння. Працюючи в аудиторії під безпосереднім керівництвом 

викладача вони складають за зразком речення, ставлять запитання, знаходять 

потрібну інформацію в тексті тощо. Проте іноземні студенти відчувають 

значні труднощі під час спілкування з носіями мови через недостатньо 

сформовані навички сприйняття на слух, коли вони не здатні зрозуміти 

співрозмовника через швидкий темп мовлення, наявність незнайомої лексики 

(особливо у двомовних регіонах), внаслідок чого відчувають дискомфорт і 

невпевненість у собі. Погоджуємося з твердженням О.Соловйової, що 

«сучасні іноземні студенти хочуть вивчити мову так, щоб можна було 

розмовляти з реальними людьми, а не персонажами з підручника. Найкращий 

спосіб зробити це – спілкування з носіями мови. Але не завжди легко знайти 

носіїв гарної літературної української мови для розмовної практики» [3, 

с.37]. Отже, моделювання ситуацій, де студенти чують не лише викладачів 

(адаптована версія мови для іноземців), а й інших людей, є надзвичайно 

важливим. Використання автентичних короткометражних фільмів і 

відеоматеріалів уможливлює, хоча б частково, розв’язання цієї проблеми. 

Робота з такими дидактичними засобами вирішує низку навчально-виховних 

завдань, а саме: інтенсифікація навчального процесу, активізація діяльності 

студентів, зокрема самостійної роботи, підвищення мотивації до навчання й 

якості знань.  

 Кіно та відео – дидактичний матеріал не лише для практикування 

комунікативних навичок, а й для оптимізації процесу міжкультурного 

спілкування, адаптації іноземців до нового соціуму. Адже у фільмах ми не 

тільки слухаємо мовців, а й бачимо їх поведінкові ритуали, звичаєві норми, 

кінетику тіла й невербальні засоби комунікації. Значна частина фільмів 

містить приклади спілкування представників різних культур, соціальних груп 

і є поштовхом для роздумів над етичними, деонтологічними питаннями, 

пошуком рішень у непростих життєвих ситуаціях. Принагідно зазначимо, що 



додатковими чинниками, що підтверджують доцільність використання 

фільмів на заняттях з української мови як іноземної, на наш погляд, є:  

- поєднання задоволення та навчання (емоційна складова – історія, що 

захоплює увагу, змушує співчувати тощо); 

- одночасний вплив на різні органи чуттів (візуальний ряд полегшує 

розуміння сюжету, монологів і діалогів); 

- мова героїв автентична, «справжня», розмовна, що наближує до 

ситуації реального спілкування; застосування субтитрів полегшує розуміння 

(особливо на початковому етапі вивчення мови). 

Зазначимо критерії добору короткометражних фільмів: по-перше, вони 

мають містити мовний матеріал, що розкриває тему, яка вивчається, базову й 

додаткову лексику (ідіоми, сленг); по-друге, аудіо і відео мають бути гарної 

якості; по-третє, містити чіткі плани, де видно жести, міміку тощо. 

 У роботі з фільмами й відеоматеріалами, як і в роботі з текстами, в 

методиці навчання іноземної мови виділяється три базові етапи: 

переддемонстраційний, демонстраційний, постдемонстраційний. 

 Мета першого етапу – мотивація до вивчення теми. Під час підготовки 

до перегляду фільму пропонуємо вправи на прогнозування, розвиваючи 

мовну здогадку:  

1. Прочитайте назву фільму. Як ви думаєте, про що піде мова у фільмі? 

2. Створіть асоціативну картку (які асоціації у вас виникають, коли ви 

бачите назву чи перший кадр фільму) 

Задля подолання можливих труднощів розуміння рекомендуємо без 

опори на відеоряд прослухати найактуальніші фрагменти звукового 

супроводу фільму, записати та, за потреби, перекласти нові слова і 

словосполучення. Ці завдання виявляють, яку лексику теми студенти вже 

знають, на якому рівні можуть спілкуватися про проблеми, порушені у 

фільмі.  

Мета другого етапу – розвиток комунікативної та соціокультурної 

компетенції. Під час демонстрації фільму завдання викладача – активізувати 



розумову діяльність студентів, запропонувавши їм вести певні записи до 

фільму.  

Одразу після перегляду, на нашу думку, не забуваючи мету навчання та 

лінгвістичні навички студентів, доцільно провести традиційні вправи (як і 

при роботі з текстом): відповіді на запитання за змістом; тестування; 

відновлення порушеного хронологічного ланцюжка подій; переказ сюжету; 

характеристика головних героїв; визначення належності реплік дійовим 

особам; а за умови достатнього рівня сформованості мовленнєвих навичок – 

рольову гру – діалог чи полілог окремого епізоду тощо. Враховуючи те, що 

для вивчення іноземної мови варто повторювати інформацію декілька разів, 

рекомендуємо переглянути фільм самостійно у зручний час.  

Постдемонстраційний етап передбачає створення ситуації для 

подальшого розвитку продуктивних умінь усного й письмового мовлення. 

Отже, пропонуємо завдання на висловлення власної думки; вираження 

оцінки фільму та героїв; написання «другого сезону» – продовження фільму 

тощо. Такі завдання дозволяють актуалізувати вивчену лексику в процесі 

мовлення, уможливлюють узагальнення отриманої інформації та 

представлення студентом власних думок і висновків щодо ідеї фільму. 

На нашу думку, доцільність використання короткометражних фільмів у 

навчальному процесі ґрунтується на їхній доступності, психологічних 

особливостях впливу фільму на глядачів, можливістю реалізації методичних 

цілей з розвитку навичок і умінь сприйняття та розуміння української мови 

на слух, а також розвитку мовленнєвих навичок. 

Залежно від рівня володіння мовою студентами та мети заняття 

доцільно застосовувати різні методи роботи з відео. На початковому етапі 

вивчення мови пропонуємо метод «Спостерігай і пиши». Студенти 

переглядають короткий, проте насичений діями уривок, і виступають у ролі 

журналіста – пишуть репортаж про побачене. Найбільш цікавим для розвитку 

мовленнєвих навичок, на нашу думку, є метод «Спостерігай і вгадай». Під 



час перегляду фільму викладач робить паузи і пропонує студентам вгадати, 

які події відбуватимуться далі.  

Маючи на меті розвиток аудитивних навичок, під час слухання аудіо 

ряду без відео варто зауважити, що окремі фрагменти можуть виявитися 

занадто складними для іноземних студентів, які нерідко не розуміють таких 

особливостей автентичної мови як діалектизми, суржик, сленг, розмовні 

вирази, нечітка вимова тощо. У такому випадку, якщо фільм має перелічені 

особливості, вважаємо корисним попередньо підготувати лексичний матеріал 

і запропонувати студентам з опертям на слова спрогнозувати ситуацію, яка 

розгортатиметься у фільмі. 

Один із методичних прийомів – «Відео є, а звуку немає» – передбачає 

перегляд відео при ввімкненому зображенні і вимкненому звуці без 

субтитрів. Під час перегляду викладач може зупинити фільм і попросити 

студентів розповісти сюжет, назвати й охарактеризувати героїв, а після 

перегляду зі звуком порівняти свої ідеї з оригіналом. Ще один методичний 

прийом – «Спиною до екрану» – відпрацюємо в парах. Один студент з пари 

сидить спиною до екрану, а інший бачить зображення з вимкненим звуком. 

Завдання другого студента – розповідати, що відбувається на екрані. Після 

перегляду студенти, які були слухачами, відтворюють сюжет фільму (усно 

або письмово).  

Наведемо приклади деяких завдань. Для перегляду пропонуємо 

короткометражний фільм «72 години» про гірських рятувальників у Карпатах 

(автор ідеї та режисер Дмитро Грешко) [1]. 

Переглядаємо перші півтори хвилини фільму (до назви) й пропонуємо 

студентам записати ідею фільму одним реченням. Переглядаючи наступні 

кадри з назвою фільму – додати або змінити записану інформацію. 

Продовжуємо перегляд і після завершення фільму обираємо журналіста, який 

розповідає про подію. Порівнюємо його бачення ситуації з іншими. Ці 

завдання спрямовані на розвиток мовленнєвих навичок, коли студенти мають 

добрати лексику для вираження ідеї без попередньої підготовки. 

https://www.youtube.com/watch?v=NKHL-spAxg&ab_channel=DmytroHreshko


Інший прийом – слухаємо аудіо ряд без відео. Разом із студентами 

створюємо хронологічну карту подій, відповідаючи на запитання: «Коли і де 

відбуваються події, про які ми чуємо», «Хто є герої фільму», «Які супутні 

звуки додають нам розуміння подій» тощо. Таким чином, концентруємося на 

розумінні автентичної розмовної мови та мови засобів масової інформації. 

Після прослуховування додаємо лексичні одиниці, необхідні для розуміння 

як-от: рятувальник, недосвідчений турист, снігова лавина, погодні умови. 

 Після перегляду фільму, залежно від теми, обговорюємо природу й 

кліматичні умови України; вибір професії, складність професії рятувальника 

та її спільні риси з професією медика; улюблені заняття, вільний час і ризики 

окремих видів хобі тощо. 

 Оцінюючи різноманітність методичних прийомів і практик, робимо 

висновок про необмежений лінгводидактичний потенціал короткометражних 

фільмів для навчання української мови іноземних здобувачів освіти. 

Дотримання послідовності роботи з фільмами, методично вивірене 

формулювання завдань залежно від мети й теми заняття забезпечують 

ефективність використання фільмів у процесі навчання української мови як 

іноземної. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у напрацюванні матеріалів 

для методичної оцінки короткометражних фільмів і створенні фільмотеки. 
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