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У статті проаналізовано фонетичний матеріал з огляду на його інтерпретацію у підруч-
никах та інтерактивних засобах для вивчення української як іноземної.  Аргументовано пода-
ється потреба укладання нових матеріалів, так само як і оновлення вже створених. Висновки 
зроблено через зіставний аналіз доступних джерел вивчення мови.
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Вивчення будь-якої мови передбачає ознайомлення з її структурними рівнями: 
фонетичним, морфологічним, лексичним, синтаксичним. Оскільки інформація кож-
ного наступного рівня нашаровуються на відомості з попереднього, якісне опану-
вання базового рівня забезпечує краще сприйняття та засвоєння більш складного 
матеріалу. 

Необхідність засвоєння фонетичної інформації пояснюється потребою забезпе-
чення комунікативної та когнітивної функцій спілкування. Мовці повинні розуміти 
одне одного, правильно сприймати і не відволікатися на специфічні характеристики 
тих чи інших звуків. Недостатнє опанування фонетики породжуватиме неприродне 
звучання мовлення, перешкоджатиме взаєморозумінню та відволікатиме від теми 
розмови. Фонетика є основою для розуміння й багатьох морфологічних явищ. На-
приклад, усвідомити, чому назва національності жіночого роду від іменника Кенія 
[к е́ н’ і й а] утворюється із основою на -й- – кенійка [к е н’ і́ й к а], – можна лише через 
пояснення, що літера я після голосних позначає два звуки [12; с. 258, 260].

Пояснити звукову будову мови якомога доступніше допомагає експериментальна 
фонетика, оскільки вона досліджує звуки в артикуляційному, акустичному та пер-
цептивному аспектах. Застосування її здобутків допоможе просто й зрозуміло відо-
бразити механізми мовотворення. Важливо, щоб зображення і описи артикуляцій 
були чітко зорієнтовані на вимовну норму. Відомо, що під час опанування іноземної 
мови у мовця (через особливості артикуляційної бази рідної мови) може виникати 
акцент. Його позбутися допоможе практичне зіставлення фонетичних систем двох 
мов: тієї, що вивчається, та рідної. Якщо матеріал для іноземного студента міститиме 
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зображення позицій мовних органів під час творення звуків у двох варіантах – укра-
їнському та рідної мови – йому буде легше збагнути різницю між ними. 

Проблема засвоєння іноземцями української фонетичної системи полягає в об-
меженій кількості наочного матеріалу – схем профілів мовного апарату, палатограм 
та ін. У багатьох посібниках і підручниках з української мови для іноземців виклад 
фонетичної інформації є недостатнім, не в кожному з них описано роботу мовних 
органів у процесі мовотворення [8; с. 10], тож необхідно створювати більш докладні 
фонетичні та орфоепічні практикуми. Такі практикуми доречно доповнити аудіоза-
писами й зображеннями позицій мовних органів у фазах екскурсії-витримки; тоді 
мовець зможе порівнювати описану систему з артикуляційною базою рідної мови. 
Тобто в нього буде і візуальна, й аудіальна база для породження якісного українського 
мовлення. Сам лише писемний текст не унаочнює анатомо-фізіологічної та акустич-
ної структури мовлення, а опанування фонетики без зв’язку із ними неможливе.

Ми проаналізували друковані видання, а також найновіші онлайн-платформи та 
додатки на смартфон для вивчення української. Вони описують граматичний та лек-
сичний, а також частково фонетичний рівні мови.

Серед невеликої кількості виданих у різний час підручників і посібників лише кіль-
ка видань заслуговують на високу оцінку з огляду на висвітлення фонетичного матеріа-
лу. Це підручник української мови Ю. О. Жлуктенка, Н. І. Тоцької та Т. К. Молодід [10], 
де подано не лише опис, а й зображення роботи артикуляторів при творенні складних 
звуків української у порівнянні з англійською. Зокрема, вказано на відмінності між /р/ 
та /r/, /г/ та /h/. Підручник для підготовчого факультету В. Вінницької, Л. Головяшиної 
та Н. Плющ також забезпечує студента відповідними зображеннями [8]. 

Решта видань, які нам вдалося знайти, не відображають фонетичної інформації 
так, щоб учень зміг зрозуміти фізіологічні особливості фаз екскурсії та витримки 
українських звуків. Частково це пояснюється більшою граматичною та лексичною 
спрямованістю таких матеріалів, аніж фонетичною. Це, зокрема, спеціалізовані ви-
дання «КРОК» [12] та «Вивчаймо українську разом» [9], які подають аудіозаписи, але 
без опису роботи артикуляторів. Тож із їхньою допомогою студент може сприймати 
відмінності звуків української мови від рідної лише на слух. Сайт ukrainianlessons.
com [6] як онлайн-платформа пропонує серію подкастів для розвитку слухового 
сприйняття, однак у мовленні диктора спостерігаємо певні відхилення від літератур-
ної вимови, що виявляється у пом’якшених шиплячих. Слухаючи такий аудіозапис, 
студент не тільки закріплює ненормативну м’яку вимову питомо твердих звуків, а 
й може зіткнутися із новою проблемою під час засвоєння системних особливостей 
мови. Наведімо приклад із присвійними займенниками моє, твоє (із /йе/) і ваше (з 
/е/). У закінченні цих займенників послідовно виявляється м’який /й/ перед /е/. Але 
у слові ваше такого м’якого немає. Причина в тому, що шиплячі в українській мові 
тверді. Оскільки диктори вимовляють їх м’яко, іноземець може засвоювати систему 
присвійних займенників із пом’якшеним /ш/ у формі ваше – [ваш’е], а це порушення 
норми. Отже, розвиток літературної вимови на цьому ресурсі не є пріоритетним, хоч 
загалом платформа володіє актуальним контентом та способом його подачі, розви-
ває розуміння мови на слух такою, якою вона є. ільки диктори вимовляють їх м’яко, 
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іноземець може засвоювати систему присвійних займенників із пом’якшеним /ш/ у 
формі ваше – [ваш’е], а це порушення норми. Отже, розвиток літературної вимови на 
цьому ресурсі не є пріоритетним, хоч загалом платформа володіє актуальним контен-
том та способом його подачі, розвиває розуміння мови на слух такою, якою вона є. . 

Що стосується додатків для смартфонів, їх часто створюють носії для но сіїв: 
з-поміж них – додатки із вивчення абетки, підготовки до ЗНО, перевірки орфо-
графії  [1]. Існують й інтерактивні словники, в яких не завжди озвучено текст і які 
не мають на меті показати творення звука в артикуляційно-акустичному аспек-
ті. Але в одному із застосунків, що розпізнають текст і синтезують мовлення, – 
«Speak&Translate» [3] – синтезатор мовлення використовує тверді шиплячі у словах 
Джон, жити, читаю, щастя. Це дає змогу кваліфікувати твердість шиплячих як ха-
рактерну для фонетики додатка. Незважаючи на інтонаційні та акцентуаційні його 
недоліки (питальні «Ти хочеш?», «Ти будеш?» озвучуються як стверджувальні: «Ти 
хочеш», «Ти будеш»; відсутність переходу наголосу: «Я ви́вчаю українську мову»), 
тут в основному дотримані вимовні норми. «Українсько-англійський та англо-україн-
ський словник» [4] теж подає тверді шиплячі, озвучує текст, зберігає дзвінкість при-
голосних у відповідних позиціях, подає звук [ĭ], перевірку наголосів, але здебільшого 
вміщає вузькоспеціалізовані терміни. Крім того, тут відсутні поради щодо творення 
звуків, а лексика не може задовольнити загальних комунікативних потреб. 

Отже, аналізуючи програми з вивчення української, ми дійшли висновку, що се-
ред них немає таких, які пояснюють і тренують правильну артикуляцію. Усвідомле-
на праця над зменшенням акценту в мовленні іноземців унеможливлюється через 
неспрямованість цих матеріалів на формування у слухачів  правильних фонетичних 
навичок.

2019 року з’явився підручник «Українська мова для іноземців» [17], але виклад 
фонетики тут обмежується лише схемами поєднання звуків у склади, без пояснень 
орфоепічних норм. Такі ж видання як «Фонетика української мови та її вивчення 
в початкових класах» [16] та «Голосні фонеми української літературної мови» [15] 
Н. Тоцької зорієнтовані на студентів, вчителів, викладачів та науковців, а отже, не мо-
жуть забезпечити потреби іноземців у процесі самостійного навчання, хоч і містять 
достатню кількість зображень. Відтак мультимедійні засоби мають суттєву перевагу 
порівняно із цими підручниками в тому, що часто озвучують текст і спонукають до 
цього мовця або є спрямованими саме на іноземців. 

З огляду на час видання деяких праць ([5], [7], [10], [11]), їхню інформацію до-
цільніше тепер трансформувати в електронний вигляд або збагатити інтерактивно. У 
розрахованому на російськомовного слухача посібнику З. Терлака «Украинский язык 
для начинающих» [14] варто було б змінити інформацію про відповідність рос. /ы/ та 
укр. /и/, оскільки ці звуки неоднакові за місцем творення. 

Підсумовуючи, наголошуємо на потребі створення інтерактивного підручника 
з аудіовізуальними додатками. Таке видання відтворюватиме артикуляцію звукової 
системи відповідно до орфоепічних норм української мови у супроводі професійних 
дикторських записів. Звуково-візуальний комплекс якісно формуватиме мовні ком-
петенції, виконуватиме функції самовчителя. Сьогодні на часі створення саме таких 
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підручників, адже містячи комплексну аудіовізуальну фонетичну інформацію, вони 
допоможуть користувачам самостійно засвоювати і вдосконалювати власне україн-
ське усне мовлення.
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PHONETIC INFORMATION IN MATERIALS 
FOR LEARNING UKRAINIAN BY FOREIGNERS

In the article, phonetic material is analyzed in terms of its interpretation in textbooks and in-
teractive means for learning Ukrainian as a foreign language. Language learning begins with the 
acquaintance with its phonetic system. So properly presented phonetics makes the process of language 
understanding not only possible but more available during studies. While considered from this point, 
phonetics is described a constituent part of a language system. For this system to take in use easier, 
language materials aimed at foreigners have to describe phonetics with the help of audio records and 
visual schemes. Visualization of a language apparatus work along with voice records helps to de-
velop typical Ukrainian pronunciation. The point is that quite a few of sources give the opportunity to 
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understand the phonetics through these methods. The language learning sources mostly do not provide 
a foreigner with audio-visual explanations. If the materials contain physiological pictures of language 
organs’ positions and voice records, a learner becomes able to understand the diff erence between 
their native phonetic system and the foreign (Ukrainian) one. The author of the article proves that for 
completing representative schemes, fi ndings from the experimental phonetics have to be included. So 
using audio-visual additions is made possible due to researches in this branch. Moreover, it is proven 
that incompletely presented sound system causes accent development. Argumentatively the necessity of 
forming new materials is described as well as a renovation of those that already exist. Conclusions are 
made on the basis of comparative analysis of available sources for language learning.

Key words: experimental phonetics, accent, articulation, audio-visual additions, interactive 
means.
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