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ТЕОРЕТИЧНI IIЕРЕД}.МОВИ Т,Д N{ЕТОДИЧШ ЗДСДЛ{ ОРГАНIЗАЦII
ItОНТРОЛЮ PIBIUI СФОРМОВДНОСТI BMIHЬ ДУДIЮВДННЯ

i засiб
сmаmmi роз?ляtуmо сmаdii' mа завdаrшя ауdiювання, вuзнснено ауdiювання як ^4еmу
якuлl|,l
з
mруdноtцi,
заzсl"lьнi
охаракmерulовано
mа
навчанllя iHu,toMoBHozo лlовпенtlя, вltя&.lено
заклаdiв.
навчагlьнuх
вuLцuх
немовнuх
сtпуdенmu
зусmрiчаюmься пid час ауdiюванltя
.\tов"lенttя,
[Оttочовi сл.ова; irшюмовне л/lовЛеНня, ауdiюванttя, професiйtю спря\lоваltе монс1,1оziчне

у

сmуdенmu нел4овнllх вuu|uх навчапьнt tх заклаёiв.
В сmаtпье расс]4оmрqьt сmаdu,u u заdаttuЯ ауduрованuЯ, опреdепено_ ауduрованu,е как L|ель u
коmорые
среdсmво обучеiuя uпоrйроrrпой речu, обнаруоrеньl ч _охаракmерuзованьl обuluе lпуlуdюсmu,,
ауduрованuя,
во
врел4я
iorru*oo* У Сmlldенmов Heжblqoтblx ВУЗов
Iсtю,tевьiе слова; Теореmuческuе преdпосьLlкlt, меmоduчежuе реко.\rcrtdацutt, конmро-ryь, HaBbtKu
ауduровсплlя, сmlц)gцrrr, неязьtковьlх ВVЗов.

Харак,геристика аудiювання як виду
мовлеIIнсвоi дrяльностi, вимоги до текстЬ
дJIя }Iавчання а_удiIовання, змiст та вимоги до
рЬня сформованоuгi BMiHb аудiювання,
ме,Iо/ика органiзацii формування навичок i
розвигку BMtllb аудiювання у студен,гь
технiчних виIIц{х навчiIльнитх закладЪ
(да,тi-ВНЗ), контроль сформованостi BMiHb
розlмiння мовленtш на с-]ту& функцiТ та
засоби контролю розумiння просJýDraного

тексту, тест як засiб контролю BMiHb
аудiювання з низкою згаданих аспектЬ

можна детаrьнiше

познайомитися

просл)о(авIrrи доповiль. Щетально розгJuIнуго

теоретлчне обтрунтування перелл4ов
органiзацii контролю рЬня сформованостi

BMrHb аудiювання, а саме контроJъ
сформованос,ri вмiння роз)^4ilIня мовлення

на cJýD(. .Щля вмiння розумiння мовпенru{ на
cJry( необхИно розробити науково

обгрунтованlй темгt NIовле}lня розповцача, в
зzurежноgгi вЙ ст},тIеню навчання. ш
допомогою
дiяльнiс,гь реалiзусться
перL{еIIlивн}Iх, мисленIIевих, мнемlчних та
моr,орних дй.

за

В
дос.llцженнi придiлено рагу
контроJlю сформоваrlоgгi BMiHb розумiння
моtsлен}{JI на сJI}4q :JоIФема

функцii KoHTpoJIIo

знiIнь, BMiHb ,га навичок: перевфошlу,
навчальну, лiагносгичну, кориграJIьну,

керiвничlz,

мотивацйно-стимулк)ючу,
ol1iHtoBzшtbHy, }загаJlьнlоючу, виховну,
також засобь контролю
розвиваючy,
просл)4(aного тексту:
розуиlння

а

невербiurыrих

засобЬ (виконанlrя лй,

за JIоllомоIою

сигнаJIы{их та об-пtковlтх

контроJIь за використаII}Iям цифр, контроль

карток, виIотовленIUI схем, кресJIень, пйбiр
мЙюнкЬ) та вербальних засобЬ
або
(рецептлвrпrх
рецеriтивнота
репродуктивних),
репродуктивних
Навчання iншомовному моtsrlенню с
ак,гуальною задачею, яка cToiTb перед
викладачем, так як зростас мотиваrIiя з
кожним л{ем. Тому питання про те, яке
сприйняття - зорове чи слухове - с бlлlьш
ефективнлтпл i повитlне скла/{аги основу
навчанюI монологiчного MOBJIеHTUI в
немовних ВНЗ е, на нашу дуику, досить
акryальним. Беруlи до }tsаги дослiдження
ряду психологЪ та метод.{стiв [1-2; 10 та
iH.], ми схильнi пiдгримувати точку зору,
вiдповйно до якоТ слу(ове сприйrrяття с тiсю

орiснтовною частиною

дйльностi, яка

пiзнаваггьноТ
скJIадае осrIову I{авчаI{ня

усного мовленнrI, в тому.числi i професйно
мовJlе}lня.
монологlчноI-о
спрямованого
Слуховий та MoBлeнHcBopyxoBr,Ili шlараlи
сгIриJIють надйному засвоеннIо мовного
MaTepia.,ly, так як акrивiзуtоться рiзнi види
пам'ятi, лобре розвиrтуri у лорослоi лIодини.
Тому саме сл)хова, а не зорова опора явJuIс
собою найкоро,лший i найрацiона_гtьнiший
мовного
Ilового
засво€ння
ш,пl{х до
матерiалу, оскiлькr,r сприttня,гrя на слу( та
репродукрання

зворотнй

здйснкlють

зв'язок, який дозво;rяе перевiрити уявлеI{ня,
якi ск:rадаються у свiдомосri студента [5].
Проте, визнаючи провiлну роль
аулiтовання в навчаннi гсrворiння, не слiд
вва)кати, що навчанIIю усноп'tу tншlомовному
мовJIеш{ю можна навчI,п,и JIиIIе IIIJU{XOM
сист ематичного багаторазового сJI}хання, не
l]прави в
одночасно
використовуIочи
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говорiннi, не автоматизуIочи
матерiа_гl в

усному мовленнi

Вiшовiлrо до вимог

мовнии

навчальних

програм з iноземrшлх мов дJIя сryлентЬ
немовних ВНЗ стуленти повиннi оволодiти

вмiнняпги сприйлrлати i розумiти iншомовнi
професйно
побlтового,
тексти
i
суспiльноспрямованого, наукового
полiтичного характеру [ 1 3]

На сьоголлi аудiювання

i

заJIишаеться

викликас ряд

недостатньо розвиненим
труднощЬ у стулентЬ. Ще пояснюсться тим,
що аудiюванrrя до теперiшrгього часу
розглядасться як побiчний, лрlторядний

продукт мовлення в порiвняннi з говорiнням
i читанrrям. Вiдповiшо робота над ним
носить епiзодл.+tlй характер i проводлться
викJIадачем у тiй формi, яка с
найпридатнiшою дlя TieT чи rншоI групи i, як
правило, с досить далекою вiд сприfuiаrшя
мовленIUI в природIих }мовах спшкранюI.
достатньо
Бiльшiсть викладачЬ
психологiчнлпrли та
поiнформованi
лiнгвiстичними скJIалIощами аудiювання,

не

з

рiвнями сприйrлашtя

та

способами

1х

визначення [4]. Склалнiсть самого процесу
аудiювання потребуе великих
iндавiдуаrrьних зусиль, адке в ходi
аудiювання с'tтрraч .виконуе скJIалrу
перцептивно-мнемlчну дшльнlсть l розумовl
операцii аналiзу, синтезу, дедукцii, iндукцii,
порЬняrпrя, протиставленFUI тощо, яких
цiлеспрямовано.
поrрiбно навчати
Недосконалiсть сформованостi цих процесв
веде до того, що багато сгулентЬ вiдчувають
себе пi:t час аудiювання невпевнено) а це
негативно позначаеться на результатах
слухання [9].
Завдяки принципам ком}нкативного
пйходу до навчанtul, якиiц передбачас
моделюванIu{ у навчiшьному проuесi
адекватних
ситуаци,
реаJIьнlи
комунiкативнй дiяльностi, аудtrовання може
бути детальним iз розумiнням ycix детаrrей
тексlу, вибiрковим коли сJt}о(ача цiкавлять

oKpeMi, KoHKpeTHi

деталi, i

зага-пьне

розумiння тексту, що передбачас розумiння
bcHoBHoi теми, HaMipb автора, жанру i
с,Iр}кт}ри висловлюванlrя [13]. Могодисти,

якi

розгJuIдаJIи проблему

навчання

аудiювання, дотримуIоться у визначеннi clTi
стратегiй аудiювання спiльноi точки зору з
рiзницеtо у rx назвi. Л Кулiш за характером

Ьприйнятrя видiляс глобальне

або

синтетиtIне, глобально-детаJIьне i детальне

|2

просJýrховування [1 1]; А. Бердлчевський
визначас автентиtIне сJDDGHH,IJ аналшичне 1
детальне peKoHcTpyIoBaHHrI аудотексту;
Н. Гальскова висра€ TaKi завдання у
цих трьох стратегiях аулiювання: розумiти
основrтий змiст (глоба_пьне аулiювання),

сприймати змiст повнiстю

(детатtьне

вивляги нйбiльш значенневу,
iнформацii (вибiркове
частину
необхiдну
аулiювання);

аулiювання)
Вибiр стратегiТ просJIуховування аудlо
тексту залежить як вц ком}нкативного
HaMipy сл}хача, так i вй жанру
висловлюВaIннrI, а також вц вlд,IуIтя ступеня
близькостi пред\4етного змiсту повiдомлення
до рЬня знань uгудентЪ [13].
вiтчизнянй та зарфiжнiй практичi
вивченIU{м питанIU{ аудlювання як мети
навчання займалася велика кiлькiсть
дослiлликЬ (Л. Алекссева, Н. Сщхiна, I.

У

Зикова,

Л. Ьанов4 Ф.

Iдрiсов

та

iH.).

ffослiджень присвяtlеrтих роботi в немовних
ВНЗ зна.шо менше (Н. Батlкевич, Л. IBaHoBa,
О. KMiTb. та iH |3;а; 6]. В них висвiтлюваJIися

питання вiдбору текстЬ NIя активного

сJI}D(aння, пропонувалися метод4ки

перевiрки розум iнrrя просл)Draного

м aTepiarry

цlя рiзних видЪ навчаннrI, розроблrялплся
етаIм формування ауд{тивних yMiHb [6].
Визначаючи аудiювання як мету i засiб
навчilння iноземноi мови, зазначимо, шо
вона визначасться як роз}мш{ня та
осмислення сприйнrIтого на

.

cJryx

мовленнсвого повцоI!{,лення з вцповlлIим
або не
результатом - власною мовленнсвою
мовленневою поведiнкою, тобто сryдент ма€
вербаьно вiдреаграти на почуtе або ж
прийняr-и до вiдома отриману iнформаurrо i
зберiгати ii до того часу, поки вона не стане у
нагодi [15].
Щеякi автори в свож роботах ввzDкають,
що аудiювання як засiб навчання iноземноТ
мови використовуеться, по-перше, як засiб
подачi мовного матерiалу в уснй формi, а
засiб створення мiцних
по-дрце,
слухових образЪ мовних явищ (слiв,

як

словоформ, синтаксичних конструкuй) в
сдlостi з ix значеннш [3]. Ми не можемо

з
цими
пого.щlтися
повнiстю
висловлюваннями, приймаю,м аудiюванrrя
лише засобом подачi й антиrипацii мовного
MaTepia-lly. В межах нашого дослцження шти
та
розглщаемо аудiюваннrl як засiб 1мiння
осмислення поч},того мовленнсвого
як демонgграцiю
повiдомлення, i
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мовленн€вих,

професйних,

типових
сиryацй, як дкерело iнформацii, на ocHoBi
якоi студенти змож}ть чiтко i логiчно
сформулювати проблему, деталiзуlочи ii;
додаючи рiзноманiтнi факти й арцп,tенти на
користь cBoei точки зору, iлюструючи
сказане приIстадами з власного досвlду) аудlо
- та вцео матерiалЬ; пояснити свос бачення
проблеми.
Вивчення та ана_iliз методиtIних робiт
вiт.tизгrянltх i зарфiжних методисть щоло
використа}lня аудitоваI{ня як засобу навчання
ts I{eMoBHoMy ВНЗ |6; ||*|2; 14-15], а також
аналiз ayltio текстЬ рiзного характеру та
загаJIьнl
виJIвити
жанрЬ
дозволили
lруднощ| з якими зустрiчаються пiд час
аудiюванпя студенти. Традицйно lx
подiляють на три груlи: труднощi. зумовленi
лексичним, граматичним та фонсrи,+tим
наповненнJlм мовного матерiалу; трудношi.
зумовленi сприйняттям змiсту професйно
трудIощl,
мовлення;
спрямованого
зумовленi умовами пред'.шлення текстового
матерiалу та дкерелом iнформаlrii [15].
Слухаючи текст, студент намагаеться
вiлрiзняти слова i словоспоJцдIеннII, спЪ
ставJUIти tx звl"rання з наявнитrпл в його
пам'ятi еталонами та встановлювати
смисловi взаемозв'язки з ними, тобго
проходить процсс впiзнання.
Впiзнання вкJIючас в себе первинне
прогнозуIоче впвнання значення слова,
опираючись на попередлiй мовлtий досвй,
rцо забезпечуеться роботою довготривалоi
пам'ятi, i вторинне (контекстне) розумiння,
яке здйснюсться сиryаuiсю конкрсrноi

хвилини

i

забезпечуеться роботою

операт}IвI{оi гrам'ятi [7]

.

Отже, труднощi аудiювання заIежать
вiд особливостей роботи як довготривалоt
пам'ятi, так i оперативноi пам'ятi

пам'ять
КороткотривiIла
аудитор1I3.
забезпечус утримання iнформачii на ycix

фазах процесу. сприйнятrч, ?ж до
опрацювання r надходження частини
iнформацii у довготривалу пам'ять.

11

,Щовготривала пам'ять повинна зберiгати
слЬ,
сл}хоартикуляцiйнi образи
l
синтаксичних
словосполу{ень
конструкцiй, правил i схем ix поеднання.

Завдяки цьому вiдбувасться розумrння

фразовоi структури i комунiкативIIого типу
речень. .Щля того шоб мовне повiдомrrенrrя
було tlравиJIьно зроз}мiло, с.пухач повинен
угримувати слова i фрази, гlов'язувати

почуIе в даний конкретний момент з тим,
що було почуге до цього, переносити

послiдовний ряд отриманих сигналЬ у

Цi

одtочасний.

функцii

виконуе

оперативна пам'ять, яка вiдрiзнясться
низькою точнiстю. Короткочасна i
оперативна пам'ять виконують слуrкбову
роль. Вони допомагають надходженню
iнформацii у ловготривалу пам'ять, i успiх
виконання цiсi функцii залежить вiд
якiсного i кiлькiсlrого вчrбору, вiд способу
введення матерiалу i його закрiплення [3],

1l{об при аудilованнi не

IIаст)дIали

пропуски i не губилася лшiя гtовiдомлення
(сюхсету), на початку навчання необхйно
використоврати порiвняно KopoTKi фрази,
якi легко сприймаються i нараховують 5-7
подальшому
слiв.
допомогою
вправ,
спецiальних
розвивають
оперативну пам'ять аудиторiв, необхiдно
ловести кiлькiсть слiв, якi сприймаються на
слух до 10*15. Ще вйповйае середнiй
кiлькостi повнозначних слiв у фразi аулiо
TeKcTiB за спецiальнiстю [15].
Темп мовленнrI, що спрlймасться на
сJýDL також вiлrоситься до труднощЪ цiеi
групи. При швидкому темпi мовлення на IM
змiнюсться якiсть звукЪ, неI{аголошенi зв}ки

за
шо

В

iнодi зовсiм опускаються,
фрази набрають незвичного

ред}куIоться,

слова

i

звуlаннrl, що значно погiршус спрlлйпяrтя i

розумiнrrя текоту на cJIpL
Зулинимося на тру/{нощах, по]з'язаних з
дх{ерелом iнформачir В нашому дослLркеннi

идеться

про

навча}IшI

з

студентlв

професйноi
монологiчного мовленrш
тематики на ocHoBi аудiотекстiв за обраним

фахом. В

природ{их )мовах,

шри

безпосередньому спiлкуваннi з HocicM мови,
мовлен}ut MoBIц зрозlмiтлt tlростiше, так як
при цьому можугь використовуватися жести,
MiMiKa, схеми, графiки, тощо. Але не Bci
спецiа_riiсти можуIь буг" присlT-нiми на
конгресах,
конференцЬх,
диспуIах,
зустршах.
Сьогоденrrя д4кryе HoBi пiдоди до
джерел отримання iнформачii, тому росте
тенденцiя записувати ,rtоповiдi i вист)пи на
аулiо та вйео плЬку, яку зI-одом може

просл)Draти буль-який фахiвець. Слц
моделювати на заIuIттях з iноземноТ мови
реальнi }мови аудiювання доповйей i
виступЬ, джереJ]ами iнформацii в яких

мож}ть виступати мовJIення l]икладача,
фонограма або звуковиil ряд вйеозаtIисЬ з
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Питання педагогiки

переговорiв, посцшового та систематичного формрання
vуvrчц^'
---г--длсrryтiв, конфереrшй,
iншомовних нitвиtlок та BMitlb, придбання
зустрiчеЙтощо.
ходi цього процесу змiнюсться
в результатi аналiзу визначено знань. Ввказаних
BMiHb: здйснюсгься
особлрвоgгi тесту, як одrо.о iз засобЬ рЬень
BMiHb позитивна длнамiка або виJIвJUIетъся
oo"rponro рьц;t'
,
"6opro"aHocTi
cTaJrи TaKi: негатрвний результа];___. Доведено, що
основrrими
аулЙвання,
лiквiдрати приtмни
надйнiсть (свiдчить про Те, наскlльки контроль допомагае
виникнення ,рул,:т:. l1, _:Y_"j::::
послйовнi результати цих вимiрюваrъ) i
(визначас правомiрнiсть дiагносrувати склалIостl, якl вlдrрають
а процес та резулътати контролю
"-йi.r"
iнтерпретаuii резулiтать тестування). Отже, студенти,
*o*"u зробиш висновок, що оволодiння дрке важлlшi цlя

вдоскона,тIен}ш працl
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