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Висвітлено проблеми аудіювання як активного виду мовленнєвої діяльності під час
вивчення української мови як іноземної в технічних закладах. Аудіювання для
студентів-нефілологів варто розглядати як додаткову навчальну дисципліну, яка має на меті
допомогти студентові-іноземцеві оволодіти його основною спеціальністю. У статті розглянуто
фактори, які спричиняють труднощі при аудіюванні і запропоновано шляхи для їх усунення з
метою досягти досконалого результату.
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Термін аудіювання ввів в літературу американський психолог Браун [2: 64].
Він дав таке визначення: „Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух усного
мовлення. Насправді, як самостійний вид мовленнєвої діяльності, воно важливе в
життєдіяльності людини” [1: 72].
У методиці викладання іноземної мови аудіювання вважали пасивним видом
мовленнєвої діяльності. Лише завдяки дослідженню американських вчених
Дж. Ашера, і С. Крашена, ідеї яких лягли в основу популярних сучасних методик
вивчення іноземних мов (розуміння – досягнення – перед відтворенням //
comprehension – before – production), аудіювання стало активним видом мовленнєвої
діяльності [5: 58].
У практиці викладання української мови як іноземної в українських вишах
навчання аудіюванню як складової частини навчального процесу для нефілологів
ніколи не вважалося пріоритетним завданням. Як показує досвід, спеціальні заняття з
формування та розвитку умінь і навичок у цьому виді мовленнєвої діяльності
найчастіше проводять на підготовчих факультетах, оскільки вважають, що саме на
початкову етапі вивчення мови необхідне добре сприйняття мовлення на слух.
Навчання аудіюванню на заняттях з української мови як іноземної для
іноземців-нефілологів варто розглядати як додаткову навчальну дисципліну, яка має
на меті допомогти студентові-іноземцеві оволодіти його основною спеціальністю.
Оскільки слухання лекцій за спеціальністю – це певний вид монологічного мовлення.
На відміну від діалогічного, таке мовлення не передбачає миттєвого зворотнього
зв’язку, однак може викликати певні складнощі в сприйнятті.
Під час аудіювання виникають і мовні труднощі. Наприклад, лексичні
труднощі виникають тому, що збільшується словниковий матеріал, зокрема
з’являється велика кількість наукової та технічної лексики, у тексті можуть бути
фразеологічні звороти, а деякі слова вживаються у переносному значенні. Щодо
граматики, то ці труднощі можуть бути пов’язані з граматичними моделями або з
синтаксичними конструкціями.
На думку американських дослідників Г. Брауна і Г. Юле, труднощі у
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сприйнятті іноземного мовлення зумовлені чотирма факторами:
1. Фактор того, хто говорить:
−
скільки їх – багато чи один;
−
як швидко вони говорять;
−
з яким акцентом вони говорять.
2. Фактор того, хто слухає:
−
чи учасник він, чи „німий свідок” розмови;
−
наскільки йому цікава тема розмови;
−
наскільки глибоко він може зрозуміти зміст почутого.
3. Фактор тексту:
−
наскільки він складний лексично, граматично, інформаційно;
−
на які екстралінгвістичні реалії він спирається.
4. Фактор візуальної підтримки:
−
наявність / відсутність візуальної підтримки;
−
які малюнки, карти, діаграми, медіа-матеріали використовують для
візуальної підтримки [4: 142].
Як зазначає Дж. Браун, аудіювання на лекціях за спеціальністю передбачає
конспектування тексту (письмо), потім читання записів – як підготовка до
практичних занять чи семінарів, і нарешті – говоріння, тобто відповідь на
семінарському занятті, заліку чи іспиті. Тобто багатоцільовий характер аудіювання
на лекціях за спеціальністю дає змогу охарактеризувати цей тип аудіювання як такий,
який сприяє інтеграції всіх видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання. [5: 221].
Отже, фактори, що сприятимуть розумінню та засвоєнню іноземної мови на
слух (мова йде про лекцію) набудуть такого вигляду:
1. Фактор того, хто говорить:
− один (лектор);
− (в ідеалі) мовлення сповільнене, виразне;
− (в ідеалі) лектор не має акценту.
− 2. Фактор слухача:
− „німий свідок”, який записує основні положення лекції;
− (в ідеалі) йому цікава тема розмови;
− (в ідеалі) глибоко розуміє зміст почутого, вникає в лекцію.
2.
Фактор тексту:
−
усний взірець наукового чи науково-популярного стилю;
−
передбачає наявність у студента когнітивного образу (спеціальні
наукові знання, які він здобув раніше).
3.
Фактор візуальної підтримки:
−
залежно від спеціальності може бути присутнім (діаграми, таблиці,
малюнки) чи відсутнім.
Для викладача української мови як іноземної при аудіюванні важливо,
враховуючи вищезазначені фактори, організувати заняття так, щоб воно
максимально імітувало лекцію за спеціальністю.
Важливим моментом є те, що викладач повинен навчати студентів вмінню
слухати. Тому Дж. Браун вважає, що „правила слухання” мають бути зведеними до
таких пунктів:
1. Студент повинен вміти розпізнавати ключові слова.
2. Звертати увагу на невербальні засоби вираження думки (міміка, жести,
інтонація).
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3. Зіставляти те, що він почув, з когнітивними образами, тобто образами, які
вже існують у свідомості завдяки життєвому чи мовному досвіду).
4. Намагатися здогадатися про значення слів, які він добре не почув або які є
новими чи незрозумілими.
5. Формулювати те, що він почув (письмово чи усно) простими та
зрозумілими реченнями.
6. Слухати з метою вловити головну думку [4: 245].
Для досконалого результату не лише студент, а й викладач має бути готовий
до проведення аудіювання за цими пунктами. Вважаємо за доцільне розглянути
кожен з цих пунктів детальніше. Щодо першого пункту, то варто зазначити, що
викладач, готуючись до аудіювання, мусить ретельно переглянути текст, відібрати
ключові слова, тобто укласти лексичний мінімум, написати його на дошці чи
продемонструвати на екрані, позначивши наголос та вказавши значення, яке це слово
матиме в поданому тексті. Також варто прочитати текст декілька разів вголос, при
цьому добре відпрацьовуючи інтонацію, темп, логічний наголос, особливо вміння
виділяти ключові слова.
Щодо другого пункту, то викладач повинен вміти добре керувати своєю
мімікою та жестами, адже вони теж певною мірою допоможуть студентові зрозуміти
зміст тексту, тому проведення „живого” аудіювання, на відміну від прослуховування
дисків, матиме кращий результат.
Роздумуючи над третім пунктом, треба зважати на специфіку аудиторії. У
нашому випадку мова йде про аудіювання у технічному виші. Тому для викладача
доцільно взяти лекційні матеріали, у яких буде, безумовно, термінологічна лексика,
проте ці тексти повинні мати не суто науковий, а радше науково-популярний
характер. Для цього можна спростити тексти, уникаючи наукових синтаксичних
зворотів чи замінюючи їх на більш прості. Варто зазначити, що такі тексти,
насамперед мають бути цікавими, пізнавальними для самого студента, щоб при
слуханні він не лише вивчав терміни, нові слова та словосполучення, а й дізнавався
потрібну та цікаву для себе інформацію. Це підвищить внутрішню мотивацію
студента. Ще одним методом, який допоможе створити певний когнітивний образ, є
передтекстові та післятекстові лексико-граматичні завдання, пояснювальний
словниковий диктант, які націлять слухача на ці образи.
Щоб досягти успіху відповідно до четвертого пункту, викладач може
запропонувати студентові записувати на картці ті слова, які він добре не почув чи не
зрозумів. Згодом викладач може пояснити ці слова окремо чи просто прочитати
маленькі частини з тексту, де трапляються ці слова ще раз, розраховуючи на те, що
студент все-таки зрозумів з контексту їхнє значення.
Останнє прослуховування тексту передбачає запис почутого чи виконання
вправ і відповідатиме п’ятому пункту.
Щодо шостого пункту, то вважаємо, що неодноразове прослуховування тексту
повністю або частинами, а також конспектування сприятиме тому, що студент
все-таки вловить головну думку. Як показує досвід, при всіх цих правильних
підходах до вищезгаданих пунктів аудіювання, при доброму опрацюванні кожного з
цих елементів результат був просто досконалим.
Отже, навчання аудіювання на матеріалі мови за спеціальністю передбачає
імітацію лекції за спеціальністю з конкретним мовним матеріалом та засвоєння цього
матеріалу для активного використання.
Пропонуємо взірець аудіювання для студентів-іноземців технічних вишів, які

Аудіювання як активний вид мовленнєвої діяльності...
251
_______________________________________________________________________________________

здобувають спеціальність за хімічним напрямом.
Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти цей текст
для аудіювання відповідатиме орієнтовно рівню А2, В1.
Взірець для викладача
ЗАГАДКА АЛМАЗУ
Завдання 1. Прочитайте коментар до слів, які сьогодні ви почуєте.
Алмаз − 1. род. -у. Прозорий, безбарвний мінерал і коштовний камінь, що
блиском і твердістю перевищує всі інші мінерали.
Безслідний − який не залишає, слідів; який зовсім зник.
Димок – зменш. до дим − суміш дрібних частинок (сажі, попелу і т. ін.), які
виділяються в повітря зі згорянням чого-небудь.
Лінза − оптичне скло, обмежене двома сферичними поверхнями або однією
сферичною та однією плоскою, здатне збирати або розсіювати промені, що
проходять крізь них.
Промінь− світловий пучок, що виходить із якого-небудь джерела світла чи
предмета, який світиться, збирає у фокус або віддзеркалює світло.
Слід− відбиток ноги чи лапи на якій-небудь поверхні.
Суперечка − словесне змагання між двома або кількома особами, при якому
кожна зі сторін обстоює свою думку, правоту; спір.
Фокус − точка, в якій збираються, перетинаються відбиті увігнутим
сферичним дзеркалом або заломлені опуклою лінзою паралельні промені.
Чудо − те, що викликає загальне захоплення, вражає своїми якостями,
властивостями, красою.
Щезати – зникати.
Щільно− дуже тісно, міцно притиснувши, приєднавши один до одного або до
чогось.
Завдання 2. Слухайте та записуйте слова.
Академік
алмаз
вуглець
вчений
дослід
кисень
колба
лінза
промінь
слід
Флоренція
фокус
чудо
Поясніть, як ви розумієте їхнє значення.
Завдання 3. Прочитайте та запам’ятайте фразеологізми.
Іти по гарячих слідах – робити щось, не гаючи часу, відразу після того,
що відбулося, сталося.
Замітати сліди – приховувати, знищувати докази чого-небудь.
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Завдання 4. Утворіть від поданих слів якомога більше спільнокореневих.
Взірець: камінь → кам’яниця, кам’яний, кам’янистий, кам’яніти.
Академія –
Вода −
Дослід –
Завдання 5. Поясніть різницю в значенні дієслів.
Гріти, підігріти, нагріти, перегріти, горіти, згоріти.
Завдання 6. Прочитайте речення зі словом слід. Поясніть значення цього
слова у кожному із них.
1. Кожну зі сторінок слід наповнювати максимальною кількістю файлів, котрі
повинні містити наукові статті, розробки, роботи, корисні та доступні підручники за
тематикою.
2. Мисливці побачили на снігу сліди тварини. Мабуть, подумали вони, це слід
лисиці.
У першому реченні замініть слово слід на синонімічне.
Завдання 7. Прочитайте та запам’ятайте керування цих дієслів. Складіть з
ними словосполучення.
Вірити / повірити + кому ?(тобі, вченому,…) або + у що? ( у чудо,…)
З’являтися / з’явитися + де? ( в науці,…)
Наводити / навести + що? ( лінзу, мікроскоп,…)+ на що? ( на камінь,…)
Щезати / щезнути + як? (раптово, повільно,…)
Завдання 8. Слухайте текст.
Цей день у Флоренції був особливо спекотним. На одній із площ біля фонтану
сперечалося декілька вчених – членів Флорентійської Академії наук. Вони вибрали
найсонячніше місце і збиралася провести тут якийсь дослід. Один з них навів лінзу
на невеликий алмаз, і дорогоцінний камінь засвітився в сонячних променях, зібраних
у фокусі збільшуваного скла.
Алмаз поступово нагрівався і до гри заломлених променів додалося і його
власне випромінювання. Вчені спостерігали. Раптом голубуватий димок з’явився
біля каменя і раптом щез, а з цим димком разом щез і алмаз. Це було настільки
несподівано, що перед тим, як знову почалася суперечка, настала тиша. Що сталося з
алмазом? Можливо, він згорів? Але горіти може тільки деревина і тканина. Як може
згоріти камінь? Прозорий, твердий камінь!? Можливо він випарувався, як
випаровується вода на сонці? Але вода при випаровуванні осідає в холодних місцях,
а алмаз зник безслідно.
Це було в ХVII столітті. Освічені люди вже не вірили в чудеса, але зникнення
алмазу так і залишалося загадкою. Минуло століття.
Хімік Лавуазьє своїми дослідами довів, наскільки важливе значення має закон
зберігання речовини. Матерія не може зникнути, вона переходить з одного стану в
інший.
І ось англієць Теннант вирішив повторити дослід флорентійських академіків.
Цього разу дослід проводився в лабораторії. Теннант поклав алмаз в колбу, щільно
закрив її й нагрів. Знову, як і сто років тому у Флоренції, алмаз зник безслідно. Колба
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залишилась такою ж чистою і прозорою, якою вона була і до досліду. Але замість
кисню, який був всередині колби, з’явився якийсь новий газ. Алмаз перетворився в
газ.
Теннант зібрав цей газ і проаналізував. І тут виявилося неймовірне: газ
виявився звичайним вуглекислим газом. За своїм хімічним складом вуглекислий газ
– це поєднання двох елементів: вуглецю і кисню. А в колбі, окрім алмазу й кисню,
нічого не було. Отже, алмаз – це вуглець.
Для перевірки Теннант визначив склад вуглецю у зібраному вуглекислому
газу. Він виявився рівним масі алмазу.
Так у кінці ХVIII століття було доведено, що алмаз – це чистий вуглець.
Після прослуховування тексту
Завдання 9. Виберіть з дужок правильний варіант.
1. Цей день у (Флоренції, Франції, Італії) був особливо спекотним. 2. Вчені
вибрали (найсонячніше, найсвітліше, найтемніше) місце і збиралася провести тут
якийсь (дослід, слід, експеримент). 3. Раптом голубуватий димок (з’явився, виник)
біля каменя і раптом щез, а разом з цим димком щез і алмаз. 4. Це було в (16, 17,18)
столітті: освічені люди вже не вірили в чудеса, але зникнення алмазу так і
залишалося (загадкою, вигадкою).
Завдання 10. Прочитайте твердження. Якщо воно правильне то у клітинці
справа поставте позначку .
1. На одній з площ біля фонтану сперечалося декілька вчених – членів
Флорентійської Академії наук.
2. Вчені вибрали найсонячніше місце і збиралася провести тут свій
відпочинок.
3. Алмаз поступово нагрівався і до гри заломлених променів додалося і його
власне випромінювання.
4. Раптом голубуватий димок з’явився біля каменя і раптом щез, а разом з
цим димком щез і алмаз, це було настільки несподівано, що перед тим, як знову
почалася розмова, настала тиша.
5. Хімік Лавуазьє своїми дослідами довів, наскільки важливе значення має
закон зберігання речовини: матерія не може зникнути, а переходить з одного стану в
інший.
6. І ось німець Теннант вирішив повторити дослід флорентійських академіків.
7. Так у кінці ХVIII століття було доведено, що алмаз – це чистий вуглець.
Завдання 11. Прослухайте мікротексти і дайте відповіді на запитання.
1. Де зібралися вчені, щоб провести дослід з каменем?
а) у Франції;
_____________
б) в Італії;
_____________
в) у Флоренції;
_____________
г) у Венеції.
_____________
2. З яким каменем вчені проводили дослід?
а) бурштин;
_____________
б) алмаз;
_____________
в) аметист;
_____________
г) агат.
_____________
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3. Хто повторив дослід флорентійських академіків?
а) Теннант;
____________
б) Лаувазьє;
____________
в) Менделєєв;
____________
г) Ломоносов.
____________
4. У якому столітті було доведено, що алмаз – це чистий вуглець?
а) у ХІХ столітті;
б) у XVI столітті;
в) у XVIII столітті;
г) у ХVII столітті.
Завдання 12. Подивіться на фото і вкажіть, хто, на вашу думку, ці люди, де
вони перебувають і яку дію виконують зараз.

Довідка: сперечатися, думати, сваритися, досліджувати, розмовляти,
співати, виступати, вітатися, посміхатися.
Завдання 13. Відгадайте ребус.

ДО
________________
Доберіть до цього слова якомога більше спільнокореневих слів та синонім.
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Для студентів-іноземців можна використовувати той самий взірець, окрім
завдання 2 і 8.
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LISTENING AS AN ACTIVE TYPE OF VOCAL ACTIVITY IN STUDYING
UKRAINIAN AS FOREIGN
Iryna Yuzviak
Lviv Polytechnic National University
This article concerns the problem of listening as an active kind of vocal activity in studying
Ukrainian language as a foreign in technical universities. Listening for students who are not
philologists, need to be considered as an additional subject, which is available to help foreign students
with getting skills in their own speciality. In the article we considered problem factors, which are the
reasons of caused difficulties while listening and the way of avoiding these difficulties, striving to
reach the best result.
Key words: listening, vocal activity, monologic activity, factors of listening, the rules of
listening.

АУДИРОВАНИЕ КАК АКТИВНІЙ ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Ирина Юзвяк
Национальный университет „Львовская политехника”
Статья посвящена проблеме аудирования как активного вида речевой деятельности при
изучении украинского языка как иностранного в технических высших учебных заведениях.
Аудирование для студентов-нефилологов надо рассматривать как вспомогательную учебную
дисциплину, цель которой – помочь студенту-иностранцу овладеть его основной
специальностью. В статье рассмотрены факторы, которые вызывают трудности при
аудировании и способы их устранения для достижения совершенного результата.
Ключевые слова: аудирование, речевая деятельность, монологическая речь, факторы
аудирования, правила слушания.

