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ВИКОРИСТАННЯ ЕМОДЖІ У НАВЧАННІ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ЯК ІНОЗЕМНОЇ (РІВЕНЬ А1-А2)

Анотація. У статті запропоновано новий метод засвоєння лексики української мови як іноземної з ви-
користанням емоджі на початковому рівні вивчення (А1А2). У контексті статті автори дали визначення 
поняттям емоджі та асоціація, виділили основні комунікативні теми для засвоєння лексики української 
мови на рівні A1A2. Був розкритий вплив емоджі на сучасну культуру, їхнє сприйняття особою та було 
визначено місце емоджі у сучасній комунікації. Автори теоретично обґрунтували ефективність методу ви-
користання емоджі для засвоєння лексики української мови як іноземної. Були запропоновані можливі 
типи завдань на засвоєння лексики за допомогою використання емоджі, проаналізовано переваги та недо-
ліки запропонованого методу, можливості його впровадження у вищих школах України. Автори визначи-
ли можливий перелік необхідного матеріальнотехнічного забезпечення для впровадження цього методу. 
Ключові слова: емоджі, українська мова як іноземна, методика викладання іноземних мов, лексика, 
підготовка іноземних громадян.
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APPLYING EMOJIS FOR TEACHING VOCABULARY OF UKRAINIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE (LEVEL A1-A2)

Summary. The article deals with methods of teaching Ukrainian as a foreign language. As the title implies 
the article describes a new technique of teaching Ukrainian vocabulary for foreigners (level A1A2). Also, the 
authors formulate the importance of teaching Ukrainian as a foreign language because it gives lots of benefits, 
such as immersion in Ukrainian history and culture background, also it helps students to communicate and 
increases the status of Ukrainian all over the world. It is described in short experience of scientists in teaching 
vocabulary of Ukrainian as a foreign language. Data is given about role of emojis in modern communication. 
Furthermore, attention is drawn to importance of emojis to modern culture on the Internet, especially on social 
networks (e.g. Twitter, Instagram). The authors define main terms of the article such as emojis and associa-
tion. According to the syllabus, it is determined main communicative topics. The effectiveness of the proposed 
method is theoretically proven. It is proposed necessary equipment for using this technique in circumstanc-
es of higher education in Ukraine. In addition, it is proposed types of tasks, described instruction on them.  
The authors show samples of papers that can be used in class. It gives a detailed analysis of both advantages 
(e.g. it forms stable associations, it is simple in using, students can easily revise vocabulary just using their 
smartphones, emojis are versatile in vocabulary they stand for, they cause emotional delight and improve 
students’ mood) and disadvantages (e.g. different meanings of emojis in different cultures, inaccuracy because 
emojis may denote different thing at the same time, too personal perception of emojis, ineffectiveness for stud-
ying professional vocabulary etc.) of the mentioned technique. Opportunities of implementations in higher 
education are analyzed in this article. It should be stressed that this technique is not complete and it is need 
to be refined and tested in circumstances of modern Ukrainian higher education. The article is of great help to 
professors, scientists, students and people who are interested in this topic. 
Keywords: emojis, Ukrainian as a foreign language, teaching technique, vocabulary, preparation of foreign citizens.

Постановка проблеми. Методика навчан-
ня української мови як іноземної (далі – 

УМІ) на сучасному етапі є доволі перспективним 
напрямом дослідження. Знання мови допомагає 
іноземним студентам та претендентам на отри-
мання громадянства інтегруватися в українську 
культуру, суспільство, сприяє підвищенню стату-
су української мови як всередині нашої держави, 
так і за її межами. 

Формування й збільшення лексичного запасу 
мовця необхідні для розвитку основних мовлен-
нєвих компетенцій, оскільки повноцінне спілку-
вання природною мовою неможливе без викорис-
тання лексики.

Методика викладання УМІ є відносно новою 
галуззю педагогічної науки. Через це актуаль-
ними для концепції вищих навчальних закладів 
є вдосконалення наявних методів та розроблен-
ня нових, пошук викладачем можливостей для 
посилення інтересу студентів, стимулювання їх-
ньої мотивації тощо [10]. 

На сучасному етапі розроблено значну кількість 
методів навчання іноземних мов, зокрема укра-
їнської. Актуальним на сьогодні є вибір найопти-
мальніших відповідних методів та завдань, спря-
мованих на розвиток лексичного запасу слухачів 
курсів, також гостро стоїть питання імплементації 
таких методів в умовах сучасної вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання викладання лексики УМІ з різних 
позицій досліджували З. Бакум, В. Борисова, 
І. Зозуля, С. Караман, Т. Касьяненко, Г. Кухар-
чук, Т. Лагута, О. Пальчикова, І. Петров, І. Сташ-
кевич, О. Тростинська, Ю. Трубнікова, О. Турке-
вич та інші.

І. Зозуля розглядає принципи переходу лек-
сичних одиниць у довготривалу пам’ять та осно-
вні способи їх ефективного засвоєння, В. Бори-
сова комплексно розглядає питання навчання 
професійної лексики, Т. Лагута розглядає пи-
тання вивчення фразеологізмів, І. Сташкевич 
описує способи та напрямки засвоєння лексики 
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УМІ, О. Тростинська та І. Петров аналізують до-
свід викладання УМІ, визначають його основні 
проблеми та перспективи, Ю. Трубнікова описує 
застосування комунікативної методики у викла-
данні УМІ, О. Туркевич звертає увагу на тексто-
центричний метод вивчення лексики тощо. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Слід відзначити, що, роз-
робляючи нові методи навчання УМІ, вітчизняні 
вчені концентруються переважно на доопрацю-
ванні та оновленні вже наявних, між тим питан-
ню використання потенціалу емоджі на заняттях 
в аудиторії, а також застосуванню соціальних 
мереж як можливої платформи для навчання 
мови приділено на сьогодні мало уваги. 

Мета статті. Автори цієї статті мали на меті 
продемонструвати потенційні можливості вико-
ристання емоджі на заняттях з УМІ, дати ана-
ліз переваг та недоліків їхнього застосування, 
запропонувати види завдань, схарактеризувати 
матеріальнотехнічне забезпечення, необхідне 
для реалізації ефективного навчання, визначи-
ти можливості впровадження цього методу у ви-
щих навчальних закладах України.

Виклад основного матеріалу. Щороку емо-
джі стають дедалі популярнішими в людському 
спілкуванні, проникаючи в щоденну комуніка-
цію. Наприклад, 2% публікацій у Twitter скла-
дають емоджі, а у мережі Instagaram – 50% всіх 
текстів ц публікації [6]. Онлайнсловник Oxford 
Dictionary у 2015 році визнав емоджі, що смієть-
ся (іл. 1) за слово року [9]. А дослідження, прове-
дене в Австралії, свідчить, що 42 % австралійців, 
які використовують емоджі, вважають їх неза-
мінними у щоденній комунікації [2].

 
Іл. 1. «Слово» 2015 року

Джерело: [9]

Доведено, що слова, які ми асоціюємо із пев-
ними поняттями та яким надаємо певного візу-
ального, слухового, тактильного, смакового або 
іншого образу, запам’ятовуються ефективніше 
[1]. Саме тому використання емоджі у вивченні 
УМІ може стати в пригоді під час розвитку слов-
никового запасу. Професор В. Еванс у своїй стат-
ті ‘‘We communicate with emojis because they can 
be better than words’’ вказує, що емоджі краще 
передають значення фрази та її відтінки, емоції 
[4]. Нещодавні дослідження показують, що наш 
мозок оброблює емоджі так само, як і слова [8]. 
Зважаючи на це, уважаємо, що впровадження 
завдань із застосуванням емоджі на заняттях 
може бути корисним для іноземних студентів під 
час вивчення лексики української мови. 

Базовими поняттями, що їх використано 
в цьому дослідженні, є «емоджі» та «асоціація».

Емоджі – це маленьке цифрове зображення 
або знак, що використовують для вираження 
поняття чи емоції. Це слово походить із япон-
ської, складається із слів «малюнок» та «літера,  
ієрогліф» [3].

Асоціація – зв'язок між уявленнями, почуття-
ми, відчуттями тощо, коли одне уявлення спри-
чиняє інше. Д. Островська визначає асоціацію 
так: «Асоціація – динамічний тимчасовий не-
рвовий зв’язок між двома і більше психічними 
явищами (відчуттями, уявленнями, почуттями, 
думками, образами), а також їхніми позначен-
нями в мові які утворюються за певних умов на 
підставі рефлексу суб’єктивного реагування на 
відповідні стимули. Асоціація є одним із засобів 
експлікації внутрішнього лексикону й організа-
ції його вербальної мережі» [13].

Для визначення обсягу знань основних лек-
сичних одиниць та комунікативних ситуацій, 
у яких мають орієнтуватися й застосовувати вмін-
ня комуніканти, автори зверталися до Стандар-
ту з української мови як іноземної 2014 р. Згідно 
зі Стандартом мовець за вимогами рівня А1
А2 повинен уміти вітатися, знати елементарні 
етикетні формули, називати та описувати яви-
ща, предмети, знайомитися, висловлювати своє 
ставлення до особи, явища, предмета чи основні 
бажання (прохання, пропозиція, згода, незгода 
тощо). Комунікант також має вміти застосувати 
свої навички спілкування в закладах торгівлі, 
громадського харчування, охорони здоров’я, на-
вчальних закладах, пошті, банку, пункті обміну 
валют, бібліотеці, на вулиці й у транспорті. Для 
оцінки опанування мови на зазначеному рів-
ні укладачі пропонують такі теми: сім’я, розпо-
відь про себе або іншу особу, робочий та вихід-
ний день (вільний час), розповідь про будьяке 
місто України [15]. Окрім того, уважаємо спра-
ведливим зауваження З. Партико щодо того, що 
словникмінімум студента, який вивчає УМІ, має 
складатися з 23 тисяч слів [14].

Загальний опис. Під час вивчення лексики ми 
пропонуємо давати не просто список слів тема-
тичним блоком, а доповнювати його емоджівід-
повідниками. Водночас цей метод можна дещо 
модифікувати, використовуючи сучасні інформа-
ційні технології. Наприклад, можна демонструва-
ти слова, їхній переклад, транскрипцію та емоджі 
на екрані комп’ютера або мультимедійної дошки 
протягом 1520 секунд по 34 рази з певною періо-
дичністю. Сутність полягає в тому, що в студента 
буде формуватися стійка асоціація емоджі↔слово. 
Окрім цього, викладач має звертати увагу студен-
тів на певні культурні особливості, адже деякі 
емоджі можуть бути складними для сприйняття 
та розуміння через лінгвокультурні розбіжності. 
Безумовно, це вимагає від викладача також гра-
мотного розподілу слухачів на групи відповідно 
до рідної мови й специфіки культури країни, зна-
ння особливостей міжмовної комунікації тощо.

Ефективність запропонованого методу поля-
гає одночасно у кількох його особливостях для 
вивчення лексики УМІ, що їх сформулювали 
І. Зозуля та Г. Кухарчук:

• повторення (студенти бачать емоджі в мере-
жі Інтернет постійно, що спричиняє асоціації із 
відповідними словами з української мови);

• персоналізація (емоджі пов’язані із особис-
тим досвідом учнів, їхнім спілкуванням, тому 
відповідні слова швидше переходять до довго-
тривалої пам’яті);

• візуалізація (слова співвідносні із зображен-
нями емоджі, що створює стійку асоціацію);
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• емоційне збудження (цей пункт пов'язаний 

із персоналізацією, оскільки емоджі асоцію-
ються одночасно зі словом та певною життєвою  
ситуацією) [10]. 

Необхідне обладнання та матеріали. Пере-
лік необхідного технологічного обладнання за-
лежить від: 1) матеріальнотехнічного забезпе-
чення університету; 2) типів вибраних завдань; 
3) кількості студентів у групі; 4) компетентності 
викладача у використанні сучасного інформа-
ційного обладнання. У загальному вигляді це 
виглядає так:

• мультимедійна дошка та/або надруковані 
завдання із лексичним матеріалом та відповід-
ними емоджі (іл. 2);

• надруковані завдання;
• аудіосупроводження (читання слова викла-

дачем або аудіозапис);

 
Іл. 2. Приклад списку слів з емоджі

Джерело: розроблено авторами

Типи завдань. Завданнями на закріплення 
вивченого матеріалу можуть слугувати:

• «перекладання» тексту (заміна окремих 
контрольних слів на емоджі та навпаки) (іл. 3);

• відповідності (в одній колонці емоджі, в дру-
гій – слова, необхідно правильно поєднати їх між 
собою);

• емоджікросворд, де замість запитань стоять 
емоджі; 

• флешкартки (на одному боці зображене 
емоджі, на другому – слово українською 
мовою);

• продовження оповідання (студенти 
читають текст, написаний українською, а 
кілька емоджі стоять у кінці та мають на-
дихнути студентів на продовження)

• описування емоджі (один студент має 
описати всій групі емоджі, не використо-
вуючи слово, що воно позначає) 

Переваги. Зпоміж переваг запропоно-
ваного методу відзначаємо:

• наочність (кожне емоджі демонструє 
відповідне поняття, емоцію, слово);

• формування стійкої асоціації;
• простота у застосуванні;
• періодичне повторення (під час спіл-

кування в мережі Інтернет студенти, вико-
ристовуючи емоджі, постійно повторюють 

їх та згадують словавідповідники українською, 
стимулюючи в такий спосіб пам’ять);

• відносна універсальність (емоджі можуть 
позначати слова різних частин мови (іменники, 
прикметники, вигуки, дієслова);

• спричинює емоційне захоплення (емоджі, 
виконані в яскравій кольоровій гамі, можуть 
покращувати настрій, що сприяє невимушеній 
і творчій атмосфері) [7].

Недоліки.
• У різних культурах різні знаки позначають 

не завжди однакові поняття (наприклад, підня-
тий угору палець у західній культурі позначає 
визнання, захоплення, а от на Близькому Схо-
ді – це символ образи, у західній культурі усміх-
нене обличчя позначає щастя, радість, а в Китаї 
воно позначає зневіру) [6].

Маємо зауважити, однак, що цей недолік мож-
на перетворити й на перевагу, оскільки інокому-
нікант має так чи так заглиблюватися в культу-
ру народу, мову якого він вивчає. У такий спосіб 
кожне емоджі та його значення може стати ці-
кавим відкриттям, допоможе подолати можливі 
міжкультурні непорозуміння вже на початкових 
етапах вивчення мови.

• Обмеженість позначуваних лексичних оди-
ниць (хоча емоджі зараз нараховують понад 
23 тисячі символів, все ж вони не позначають всі 
явища, що оточують людину).

• Неточність (деякі емоджі можуть позначати 
одночасно кілька понять, почасти омонімічних 
або синонімічних. Наприклад, емоджі 2 (іл. 1) 
може позначати одночасно як вогонь, так і емо-
ційне висловлення захоплення, емоджі 6 – як 
«плавати», так і «плавання» або «плавець»).

• Неоднозначність окремих емоджі (деякі сту-
денти можуть сприймати емоджі суб’єктивно, 
особливо це стосується емоджі на позначення аб-
страктних понять, емоцій тощо. Наприклад, до-
слідження, яке провела група вчених 2016 року, 
показало, що деякі емоджі (наприклад, «обличчя 
особи, що плаче») одна половина учасників опи-
тування оцінила як негативну емоцію, а друга – 
як позитивну [5]). 

• Неефективність під час вивчення профе-
сійної лексики. Загалом емоджі позначають 
переважно базові прості поняття, тому їхнє за-
стосування для вивчення лексики не можна пе-
реоцінювати. Це лише допоміжний метод, який 
може зацікавити інокомунікантів і стати ефек-

Іл. 3. «Перекладання» тексту
Джерело: розроблено авторами
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тивним на перших етапах навчання за умови 
вдалого застосування й комбінування з іншими.

Можливості впровадження методу в умовах су-
часних вищих навчальних закладів України. Від-
повідно до навчальних програм довузівської підго-
товки іноземних громадян у переважній більшості 
вишів на вивчення української мови відведено в се-
редньому 18 аудиторних годин на тиждень [12]. Не 
менш важливою проблемою, пов’язаною передусім 
із вивченням лексики, є те, що групи для вивчення 
мови часто формують зі студентів різних спеціаль-
ностей. Отже, в аудиторії можуть бути майбутні сту-
денти медичного, фізичного та, скажімо, історично-
го факультетів. Що, безумовно, створює проблеми 
для викладачів та укладачів програм, оскільки прі-
оритет у вивченні лексики, як відомо, має надава-
тися тематичноорієнтованій лексиці спеціальності 
[11]. Викладання професійної лексики української 
мови за допомогою використання емоджі видається 
проблематичним. Проте цей метод загалом може 
бути широко застосований для вивчення базової 
лексики, що є також важливою для початкових ета-
пів вивчення УМІ. Застосування емоджі не вима-
гає значного матеріальнотехнічного забезпечення, 
це досить просто й цікаво. 

Утім, впровадження цього методу має низку 
перешкод. Частина викладачів може негативно 
ставитися до використання таких «неформаль-
них» методик, вважаючи, що в такий спосіб пору-
шується субординація та основоположні склад-
ники заняття. 

Подруге, можливе несерйозне ставлення сту-
дентів до вивченого матеріалу. Слід зазначити, 
що деякі слухачі можуть для себе чітко ставити 
межу між особистою сферою (зокрема ситуації, 
у яких використовують емоджі) та навчанням 
(вивчення лексики УМІ). Це змушує їх обурюва-
тися «несерйозністю» підходу, ставитися до цієї 
методики не як до тривалого процесу вивчення 
складової мови (лексики), а лише як до гри.

Потретє, як ми відзначали раніше, жести, 
знаки та ін. символи можуть мати різне значен-
ня в культурах світу. Для того, щоб студенти не 
плуталися із поняттями, які вони позначають 
у різних народів, викладач має звертати увагу 
саме на культурний компонент застосування де-
яких емоджі, а з ними – жестів, понять чи знаків. 
Отже, викладач повинен бути обізнаним у куль-
турних особливостях студентів, вміти поясню-
вати українські історикокультурні відмінності. 
Крім того, присутність в аудиторії інокомунікан-
тів – представників різних культур – ускладнює 
це завдання.

Безумовно, впровадження цього методу має 
спиратися не лише на ентузіазм викладача, але 
і на значну теоретичну та емпіричну базу (розро-
блення вправ, випробовування завдань у групах 
студентів, удосконалення словниківмінімумів, 
довідників з міжкультурної комунікації тощо). 

Висновки й перспективи подальшо-
го дослідження. Підбиваючи підсумки, слід 
сказати, що використання емоджі у вивченні 
УМІ є доволі перспективним напрямом, по-
при безперечні наявні недоліки. Він потребує 
значного доопрацювання, необхідно шукати 
найоптимальніші види завдань, проводити 
дослідження у групах іноземних студентівдо-
бровольців тощо. Водночас варто пам’ятати, що 
вивчення лексики УМІ за допомогою емоджі 
ефективне лише на початкових етапах вивчен-
ня української, та зовсім не є провідним під-
ходом у вивченні як мови загалом, так і лекси-
ки зокрема, адже лексичний запас формується 
в контексті, у семантичному розумінні слова, 
його граматичної та морфологічної структур 
тощо. Попри це, наявні переваги свідчать, що 
є велика ймовірність, що цей метод може бути 
успішно застосований і впроваджений не лише 
для вивчення лексики УМІ, але й інших іно-
земних мов.
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