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Анотація. У статті виділені та охарактеризовані основні методичні принципи навчання студентів- 
синологів фонетики китайської мови на початковому рівні мовної підготовки. Розглянуто і обгрунтовано 
важливість використання запропонованих методичних принципів у процесі навчання та їх роль у форму-
ванні відповідних фонетичних знань, вмінь та навичок, які своєю чергою, є ключовими й у формуванні 
загальної мовної компетентності студентів та відіграють важливу роль у порозумінні з носіями мови. 
Підкреслюється важливість вивчення фонетики у мовленевому потоці, здійснення порівняльного ана-
лізу фонетичних систем, послідовне навчання та поєднання вимови та розуміння фонетичного процесу.  
Запропоновані методичні принципи можуть бути використані викладачами у процесі навчання студентів 
фонетики китайської мови. 
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компетентності, викладання фонетики китайської мови. 
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METHODOLOGICAL PRINCIPALS OF FORMING THE CHINESE PHONETIC COMPETENCE 
Summary. The article highlights and describes the main methodological principles of teaching synollogists 
of Chinese language phonetics at the initial level of language training. It is considered and substantiated the 
importance of using the proposed methodological principles in the learning process and their role in the forma-
tion of the corresponding phonetic knowledge, skills and abilities that, in turn, are key in shaping the general 
language competence of students and play an important role in understanding the native speakers. The author 
highlights the following principles: the principle of integrity of teaching, the functional-communicative princi-
ple, the principle of "first listen - then say", the principle of simulation and theoretical guidance, as well as the 
principle of combining short-term concentration with long-term requirements. Moreover, article emphasizes 
the importance of studying phonetics in the speech stream, the implementation of a comparative analysis of 
phonetic systems, sequential learning and the combination of pronunciation and understanding of the phonetic 
process. Proposed methodological principles can be used by teachers in the process of teaching Chinese pho-
netics to speakers of other languages. As the studying of phonetics is one of the most important steps in the 
formation of the Chinese language competency, the teacher's ability to select and use methodological principles 
in accordance with knowledge, skills and abilities of students plays an important role in the further formation 
of the Chinese phonetic competence at the higher levels of language training. All the methods mentioned in the 
article were used during the classroom and proved to be effective. 
Keywords: methodological principles of teaching phonetics of the Chinese language, teaching methods of 
oriental languages, components of studying phonetics of the Chinese language, formation of Chinese phonetic 
competence, teaching of Chinese phonetics.

Постановка проблеми. На сьогодні, ме-
тодика викладання східних мов, зокрема 

китайської, в Україні ще перебуває на етапі роз-
витку. Викладання китайської мови студентам, 
які тільки вступили до університету, є складним 
та відповідальним процесом, адже викладач 
формує в студентів базові знання, вміння та на-
вички володіння мовою. Для навчання фонети-
ки китайської мови, на жаль, заплановано недо-
статню кількість годин, саме тому викладач має 
визначити основні принципи, методи та компо-
ненти, які мають бути використані в процесі ви-
кладання фонетики на початковому рівні мовної 
підготовки.

Аналіз досліджень. Питанням навчання 
фонетики китайської мови та різноманітним ме-
тодам формування фонетичної компетентності 
присвятила свою статтю Савченко А.С. [1]. Вона 
виокремила такі основні методи викладання 
фонетики китайської мови: вивчення фонем без 
посилання на ієрогліфіку, вивчення фонети-
ки у процесі мовлення, морфемно-мовленнєвий 

комбінаторний метод викладання фонетики, 
і метод експрес-навчання та метод навчання за 
схемою від складного до легкого. Усі ці методич-
ні прийоми широко використовуються виклада-
чами в процесі навчання студентів-синологів фо-
нетики китайської мови.

У Китаї викладачі активно впроваджують 
та застосовують різноманітні методи навчання, 
які висвітлюють у працях з викладання китай-
ської мови як іноземної. 

Мета статті розглянути основні методичні 
принципи, які мають бути застосовані у проце-
сі навчання фонетики китайської мови, а також 
проаналізувати ефективність цих принципів.

Виклад основного матеріалу. Фонетика – 
це основний інструмент комунікації та оболонка 
мови. Відсутність фонетики означає відсутність 
мови. Важливість самої фонетики обумовлює 
важливість формування у студентів фонетичної 
компетентності, оскільки посередництвом вер-
бального вираження думок можна визначити 
ефективність її спілкування з іншими [2, с. 389]. 
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Опанування фонетики є одним із найскладні-

ших у процесі вивчення китайської мови. Під час 
навчання студенти повинні долати велику кіль-
кість труднощів, а це уповільнює вивчення мови. 

Викладання фонетики китайської мови пови-
нно базуватися на використанні ряду компонен-
тів, які притаманні системі навчання китайської 
мови, а також низці знань, вмінь та навичок, 
якими має володіти кожен викладач китайської 
мови, для того, щоб процес навчання мови був 
найбільш ефективним. 

Викладач китайської мови має володіти таки-
ми вміннями та навичками:

1. Навички та вміння відтворення. Бути спро-
можнім правильно та чітко відтворювати звуки ки-
тайської мови є одним з найважливіших завдань 
викладача. Оскільки студенти насамперед наслі-
дують викладача, його вимова має бути чіткою 
та наслідувати стандартний варіант (путунхуа), 
без додавання діалектичних забарвлень. Саме 
правильна вимова викладача є запорукою форму-
вання фундаментальної фонетичної бази студен-
тів, адже викладач стає основним прикладом сту-
дентів в процесі опанування китайської мови.

2. Навички та вміння розрізняти звуки. Такі 
навички та вміння допомагають викладачеві не 
тільки розуміти носіїв мови, а і диференціювати 
правильність вимови студентів та виправляти 
їхні помилки. Це, насамперед ,потребує міцних 
знань, вмінь та навичок викладача, а також на-
явності в нього аналітичних здібностей. Здат-
ність вчасно помітити і виправити помилки 
студентів на початковому рівні вивчення мови 
допомагає уникнути труднощів та помилок на 
вищих рівнях володіння мовою.

3. Навички та вміння аналізувати звуки 
та помилки. Найголовнішим завданням викла-
дача є не просто почути відтворення звуків, а 
й швидко та ефективно проаналізувати вимову 
студентів. Викладач має швидко відреагувати 
на помилки студентів, знайти джерело помилок 
та вчасно виправити.

Кожен викладач використовує різноманіт-
ні методи та засоби навчання в процесі викла-
дання китайської мови. Ідеальної методики 
викладання мови не існує, проте можна розгля-
нути основні методичні принципи, яких треба 
притримуватиcь при викладанні та які можуть 
інтегруватися в різних методиках. Китайські до-
слідники виокремлюють такі методичні прин-
ципи: принцип цілісності викладання, функ-
ціонально-комунікативний принцип, принцип 
«спочатку слухай – потім кажи», принцип іміта-
ції та теоретичного керівництва, а також прин-
цип поєднання короткострокової концентрації 
з довгостроковими вимогами [2, с. 393].

1. Принцип цілісності викладання. Викладач 
має чітко визначати мету, зміст та методи на-
вчання, і все це вимагає цілісності та узгодження 
між собою. Викладач має співвідносити не тіль-
ки методи, а й зміст навчання на різних етапах 
вивчення мови, враховуючи особливості сприй-
няття мови студентами. Викладач має проана-
лізувати співвідношення вищезазначених еле-
ментів у навчанні та сформувати цілісну систему 
навчання – скажімо, враховувати рівень знань, 
вмінь та навичок студентів і відповідно до цього 
рівня здійснювати добір навчального матеріалу 

і готувати практичні завдання, аби процес ви-
кладання був максимально ефективний.

2. Функціонально-комунікативний принцип. 
Найважливішою функцією мови є комуніка-
ція, фонетика – це головний інструмент мови, 
вона реалізує цей важливий етап комунікації.  
Дотримуючись функціонально-комунікативного 
принципу викладання, викладач має добирати 
вправи, які не лише будуть спрямовані на по-
вторення матеріалу, а й матимуть певний зміст. 
Слова та речення у таких вправах мають бути із 
переліку найчастотнішої лексики побуту та по-
всякденного життя студентів. Наприклад, під час 
занять можуть бути використані аудіо та відеома-
теріали, що були записані носіями мови на певні 
побутові теми – «їжа», «меблі», «знайомства» тощо. 

3. Принцип «спочату слухай – потім кажи». 
Щоб зрозуміти мову потрібно вміти чітко розпіз-
навати та диференціювати акустичні особливос-
ті мови, що є важливим компонентом фонетичної 
системи мови. На початковому етапі навчання 
викладач може запропонувати студентам аудіо-
записи китайської мови аби студенти могли са-
мостійно проаналізувати почуте та сформувати 
власне сприйняття мови. Завдяки повторній сти-
муляції їм пропонують зберегти ці особливості 
у власній перцептивній системі для формуван-
ня міцної основи сприйняття мови та здатності 
її відтворення. Саме тому на початковому етапі 
навчання можна не поспішати із тренуванням 
вимови студентів, а давати їм можливість більше 
слухати, робити з ними завдання, що базується 
на аналізі прослуханого матеріалу. Розрізнення 
почутого є передумовою становлення правильної 
вимови. Якщо студент не може проаналізувати 
почутий матеріал, не може відрізнити правиль-
ну вимову від помилкової, то, відповідно, не змо-
же й самостійно правильно відтворити звуки. 

4. Принцип імітації та теоретичного керівни-
цтва. Цей принцип має зв'язок із характеристи-
кою самої мови. Вивчення мови та особливостей 
лексики і граматики мають базуватись не на 
простому запам'ятовуванні, а на аналізі почутого 
та його імітації. Спочатку вуха мають чітко роз-
різняти почуте, а лише потім мовленнєвий апа-
рат може правильно відтворити його. Після цьо-
го, шляхом систематичного повторення почутого 
матеріалу, студент може виробити в собі мовлен-
нєву звичку. Аби студенти змогли уникнути по-
ширених помилок та змогли імітувати слова, що 
викликають труднощі під час вимови, необхідні 
теоретичні вказівки від викладача. Таке теоре-
тичне керівництво допоможе студентам вчасно 
виправити помилки. 

5. Принцип поєднання короткострокової 
концентрації з довгостроковими вимогами. Ви-
вчення будь-якої мови починається із вивчен-
ня фонетики, це обумовлено позицією та роллю 
фонетики в системі мови. Багато китаємовних 
джерел не мають окремого розділу для вивчення 
фонетики, проте у викладанні китайської мови 
як іноземної обов'язковим є становлення індиві-
дуального етапу вивчення фонетики для забез-
печення ефективного результату. Фонетику ки-
тайської мови неможливо опанувати за короткий 
проміжок часу, адже навіть у студентів із висо-
ким рівнем володіння мови можуть виникнути 
труднощі під час вимови. Саме тому у процесі 



«Молодий вчений» • № 2 (66) • лютий, 2019 р. 122

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

вивчення фонетики китайської мови викладачі 
мають не тільки чітко розставляти акценти під 
час короткострокової концентрації, а й наголо-
шувати, що вивчення фонетики – це довгостро-
ковий процес, який постійно супроводжує курс 
китайської мови. Спостерігаючи за викладанням 
китайської мови як іноземної на сучасному ета-
пі, можна помітити, що вивченню фонетики на 
початковому рівні мовної підготовки приділяєть-
ся недостатньо часу. Викладачі китайської мови 
передусім мають усвідомити важливість викла-
дання фонетики на кожному з етапів вивчення 
мови, а тому приділяти багато часу вивченню 
фонетики в процесі аудиторного навчання. 

Китайський дослідник Лінь Хайян виділяє 
чотири основні принципи, яких, на його думку, 
слід притримуватись у викладанні китайської 
мови як іноземної: вивчення фонетики у мовлен-
нєвому потоці, здійснення порівняльного аналі-
зу для висвітлення ключових моментів та труд-
нощів, послідовне навчання, поєднання вимови 
та розуміння [3]. Розглянемо їх детальніше. 

1. Вивчення фонетики у мовленнєвому по-
тоці. Люди, що вивчають китайську мову як 
іноземну, переважно дорослі, які володіють не-
поганими аналітичними навичками. При ви-
кладанні мови – розділення складів на фонеми 
та виконання монофонічних тренувань є ефек-
тивним методом навчання. Багато спілкуючись 
іноземною мовою, можна потрапити в таку ситу-
ацію: коли носій мови вимовляє слово, розділяю-
чи фонеми, дуже часто його важко зрозуміти, але 
коли при вимові слова мовець поєднує фонеми 
і промовляє їх у реченні його можна відразу ж 
виділити у потоці мовлення.

2. Здійснення порівняльного аналізу для ви-
світлення ключових моментів та труднощів є ще 
одним ефективним методичним принципом на-
вчання, адже труднощі вимови насправді мають 
долатися на практичних заняттях. Зазвичай, піс-
ля порівняльного аналізу найскладнішою части-
ною у вивченні фонетики є апроксимований звук 
у фонетичних системах рідної та китайської мов. 
Наприклад, ініціаль «sh» дуже близький за ви-

мовою до української приголосної «ш». Вперше 
почувши цей звук, студент одразу ж проведе па-
ралель між ними і буде вимовляти китайський 
ініціаль подібно до приголосної наявної в україн-
ській мові, тобто прослідковується явище мовної 
інтерференції. Така паралель може допомогти 
студентам швидше опанувати даний звук, але 
й може закріпити неправильну вимову у резуль-
таті абсолютного порівняння. В цьому випадку, 
викладач має співвідносити обидва звуки та під-
креслити їхню відмінність. 

3. Послідовне навчання. Під час навчання ви-
кладач не повинен дотримуватися чіткого поряд-
ку вивчення звуків китайської мови. Навчання 
студентів може проходити у порядку «від просто-
го до складного», що полегшує процес вивчення 
мови на початковому рівні мовної підготовки.

4. Поєднання вимови та розуміння. «Розумін-
ня» стосується мовної системи китайської мови, 
а також місця і способу творення звуків. Опану-
вання мови потребує постійного відтворення, яке 
базується на розумінні матеріалу, що відтворю-
ється. Апроксимована імітація звуків без керів-
ництва викладача може вплинути на ефектив-
ність навчання. 

Висновки. Керючись основними методич-
ними принципами навчання, а саме – принцип 
ціліснісності викладання, функціонально-кому-
нікативний принцип, принцип «спочатку слу-
хай – потім кажи», принцип імітації та теоретич-
ного керівництва, а також принцип поєднання 
короткотермінової концентрації з довгостроко-
вими вимогами викладач може підвищити ефек-
тивності навчального процесу та на досягнення 
максимального результату у формуванні китає-
мовної фонетичної компетентності студентів. 

Навчання фонетики китайської мови є одним 
з найважливіших етапів у формуванні китаємовної 
компетентності студентів. Вміння викладача роби-
ти добір та використовувати будь-який методич-
ний принцип відповідно до знань, вмінь та нави-
чок студентів відіграє важливу роль у подальшому 
формуванні китаємовної фонетичної компетент-
ності на вищих рівнях мовної підготовки. 
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