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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
В останні десятиліття між Україною та Китайською Народною 

Республікою стрімкого розвитку набувають політичні, економічні, культурні, 
освітні зв’язки, співробітництво в галузі туризму, медицини, енергетики, 
космосу. Це зумовлює потребу у підготовці висококваліфікованих фахівців з 
китайської мови, здатних та готових здійснювати викладацьку, перекладацьку 
діяльність, комунікативну діяльність у різних сферах професійної взаємодії. 

Для підготовки таких фахівців в Україні зроблено суттєві кроки: 
китайська мова наразі викладається у дванадцяти ЗВО України. Попри те, що в 
Україні створено досить хорошу платформу для підготовки філологів-китаїстів, 
мусимо констатувати, що багато проблем методики навчання китайської мови 
досі не зазнали належного дослідження. Типологічні особливості китайської 
мови вимагають створення й упровадження особливих методик, адже процес 
навчання генетично та типологічно споріднених мов значно відрізняється від 
процесу навчання неспоріднених.  

Проблема навчання окремих аспектів китайської мови була предметом 
дослідження науковців: В. Ткачук, Цзинь Тхао, Н. Добровольська, О. Готліб, 
І. Єсаулов, Ма Мінь, Т. Якуніна, І. Яценко, О. Попова. Проте навчання 
китайського письма на етапі переходу від записування окремих слів, 
словосполучень, речень до складання цілісних текстів досі ніким не було 
вивчене та апробоване. Ця проблема є, на наше переконання, вкрай актуальною, 
адже, з одного боку, письмо є одним із найголовніших засобів комунікації, а з 
іншого, – китайська ієрогліфічна графіка є специфічною, унікальною. Студенти 
не можуть перенести графічні навички з рідної чи сучасної європейської мови 
на китайське письмо. Процес навчання китайського письма є тривалим у часі, 
здійснюється роками, а перехід до написання зв’язних текстів потребує 
створення певної графічно-орфографічної платформи, а також належних 
навичок та вмінь усного мовлення.  

Підготовка майбутніх філологів, зокрема і фахівців з китайської мови, 
передбачає формування комунікативної компетентності, яка полягає у здатності 
здійснювати професійну, навчальну, науково-дослідницьку, перекладацьку, 
міжособистісну діяльність. Усі ці види діяльності вимагають від майбутніх 
фахівців володіння не лише уміннями записувати окремі слова, 
словосполучення, речення, міні-тексти, а й уміннями продукувати цілісні 
писемні тексти з дотриманням лінгвістичних, дискурсних, прагматичних, 
соціокультурних особливостей відбувається на третьому році мовної 
підготовки і співвідноситься з рубіжним (В1) рівнем, відповідно до якого 
суб’єкт навчання повинен вміти «писати послідовні зв’язні тексти на знайомі 
теми у межах свого кола інтересів, з’єднуючи серії більш коротких простих 
елементів у лінійний відрізок мовлення». Тому теоретичну базу склали наукові 
праці, які присвячені навчанню письма як процесу продукування текстів з 
дотриманням дискурсних, прагматичних, соціокультурних особливостей. Це 
роботи В. Бебих, Г. Борецької, Н. Горобченко, О. Жовнич, Т. Каменєвої, 
М. Кондурар, С. Коновальчук, О. Кудряшової, Н. Майєр, О. Москалець, 
Ю. Овечкіної, О. Патієвич, Г. Плотнікової, В. Свиридюк, О. Синекоп, 
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О. Тарнопольського, О. Цепкала, І. Чорної, а також китайських науковців Ван 
Лудзяна (王路江), Ван  Чжонхуа (王钟华)，Дзян Кесін (蒋可心), Лю Сюнь 
(刘 珣), Сюй Дзилян (徐子亮), Цуй Юнхуа (崔永华), Чяо Лянг (桥梁), Фен 
Цзяньчжун (冯建忠). 

Враховуючи графічну специфіку китайської мови, було розроблено 
авторську методику, яка охопила навчання реферування та написання власних 
висловлювань, при чому навчання реферування передувало навчанню 
написання власних висловлювань. Така модель орієнтована була на те, щоб 
студенти шляхом репродукції первинних текстів та створення вторинних 
текстів набули графічно-орфографічних, лексичних, соціокультурних знань та 
навичок, необхідних та достатніх для продукування власних повідомлень-
описів та розповідей, а також контамінованих функціональних типів мовлення. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена: потребою  в 
підготовці висококваліфікованих філологів-китаїстів, здатних реферувати чуже 
мовлення  та продукувати власне в ситуаціях навчальної та професійної 
діяльності; недостатнім рівнем володіння майбутніми філологами-китаїстами 
уміннями реферувати тексти та писати власні повідомлення; потребою у 
створенні та впровадженні в навчальний процес методики формування у 
майбутніх філологів компетентності в китайському письмі на рубіжному рівні 
мовно-мовленнєвої підготовки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір 
напряму дослідження пов’язаний з науково-дослідною темою Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови 
та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний 
реєстраційний номер 11 БФ 044-01 від 01.01.2011 року). Тему дисертації 
затверджено (протокол № 3 від 21.10.2011 року) та перезатверджено Вченою 
радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (протокол № 2 від 25.09.2018 року), узгоджено та доповнено в 
Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і 
психології НАПН України (протокол № 5 від 27.11.2018 року). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, 
розробленні та апробації методики навчання майбутніх філологів китайського 
письма на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:  
1. Окреслити зміст китайськомовної компетентності в писемному мовленні 

у майбутніх філологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки. 
2. Визначити лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів-китаїстів 

китайського письма на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки. 
3. Обґрунтувати методичні основи навчання китайського письма майбутніх 

філологів-китаїстів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки. 
4. Зробити добір мовного та текстового матеріалу для навчання китайського 

письма майбутніх філологів-китаїстів на рубіжному рівні мовно-
мовленнєвої підготовки. 

5. Розробити систему вправ для формування китайськомовної 
компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів. Створити 
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модель організації навчального процесу на рубіжному рівні мовно-
мовленнєвої підготовки. 

6. Експериментально перевірити ефективність авторської методики, 
підтвердити чи спростувати гіпотезу дослідження; визначити методичні 
передумови ефективності методики формування китайськомовної 
компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів на 
рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки. 
Об’єктом дослідження є процес навчання китайського письма майбутніх 

філологів ЗВО України. 
Предметом дослідження є методика навчання майбутніх філологів 

китайського письма на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки. 
Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність методики 

формування компетентності в китайському письмі у майбутніх студентів 
(рубіжний рівень мовно-мовленнєвої підготовки) буде високою за умов: 
навчання студентів написання рефератів та власних повідомлень-розповідей, 
повідомлень-описів та контамінованих функціональних типів мовлення на 
засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, рівневого, 
соціокультурного підходів; на основі принципів комунікативності, 
автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного 
розриву, результативності, практичного спрямування освітнього процесу, 
інтегрованого навчання писемного мовлення та аспектів мови, 
взаємопов’язаного навчання мови та культури, домінуючої ролі вправ; 
застосування методу вправляння, а також відповідної системи вправ; 
застосування дібраного мовного та текстового матеріалу; використання 
варіанту А моделі авторської методики. 

Вирішення перелічених вище завдань потребувало застосування методів 
дослідження: теоретичні методи – аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних 
дидактичних, методичних і лінгвістичних досліджень з метою: вивчення 
набутого досвіду в навчанні китайської мови в цілому та китайського письма 
зокрема; окреслення змісту компетентності в китайському письмі на рубіжному 
рівні мовної підготовки, встановлення лінгвістичних особливостей рефератів та 
повідомлень, визначення методичних засад, критеріїв добору навчального 
матеріалу, розроблення підсистеми вправ для навчання майбутніх філологів 
китайського письма; педагогічне моделювання – для створення моделі 
авторської методики у двох її варіантах; емпіричні методи: експеримент – з 
метою перевірки ефективності авторської методики; статистичні методи – 
метод Манна-Уїтні та метод Вілкоксона – для якісного й кількісного аналізу 
результатів експерименту. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено 
методику навчання майбутніх філологів-синологів китайського письма на 
рубіжному рівні (В1) мовно-мовленнєвої підготовки в жанрах реферування 
(реферату-конспекту, реферату-повідомлення, кумулятивного, компаративного 
та діахронного рефератів, повідомлення-опису, повідомлення-розповіді та їх 
контамінованих типів): визначено методичні, лінгвістичні засади, розроблено 
етапи навчання, створено систему вправ та завдань, а також модель організації 
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процесу навчання; уточнено зміст компетентності у китайському писемному 
мовленні майбутніх філологів-синологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої 
підготовки; подальшого розвитку набуло дослідження критеріїв добору 
мовного та текстового матеріалу в аспекті навчання китайського письма 
майбутніх філологів. 

Практичне значення дослідження: за результатами наукового 
дослідження підготовлено навчальний посібник «Формування китайськомовної 
компетентності в писемному мовленні», який містить розроблену систему 
вправ, а також імплементує моделі авторської методики. Результати 
дослідження можуть бути використані під час укладання підручників та 
навчальних посібників з китайської мови для навчання студентів-філологів; під 
час викладання майбутнім філологам курсу методики навчання східних мов. 

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та його 
суб’єкти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В 
експерименті взяли участь 46 студентів-китаїстів. 

Методику навчання китайського писемного мовлення впроваджено в 
навчальний процес Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (довідка № 1 від 15.05.2019 р.), Київського національного 
лінгвістичного університету (довідка № 53/17/18 від 20.11.2018 р.), Київського 
університету імені Бориса Грінченка (довідка № 115 від 15.05.2019 р.), 
Національного педагогічного університету імені М .П. Драгоманова (довідка 
№ 10 від 10.12.2018 р.) 

Апробація дослідження. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні кафедримов і 
літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Різні тематичні 
аспекти дослідження було оприлюднено на 5 конференціях: Міжнародна 
наукова конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та 
самобутність» (Київ, 18.10.2012р.); Міжнародна наукова конференція 
«Проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві» (Харків, 
25-26.10.2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання 
та напрями педагогіки та психології у XXI столітті» (Київ, 16.11.2013 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори 
розвитку педагогічних та психологічних наук» (Київ, 8.02.2014 р.); Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних 
мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих 
навчальних закладах» (Київ, 24.04.2015р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 
дослідження викладено у 10 наукових працях, із них 6 – у фахових виданнях, 
затверджених МОН України, 1 – у зарубіжному періодичному науковому 
виданні, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій, 1 методичне видання. 

Особистий внесок здобувача. У публікації, написаній у співавторстві, 
здобувачеві належить розробка макету статті, підбір матеріалу та методів, 



5 
 
прорахунок тривалості експерименту, добір учасників експерименту, виклад 
результатів дослідження. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 
дисертації складає 232 сторінки. Основний текст дисертації викладено на 189 
сторінках. Список використаних джерел налічує 209 найменувань, у тому числі 
64 іноземними мовами (англійська, китайська). Дисертацію ілюстровано 
таблицями та рисунками. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми й доцільність її 
дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, 
розкрито новизну, практичну цінність, наведено відомості про апробацію й 
упровадження результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади формування китайськомовної 
компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів (середній 
рівень мовної підготовки)» аналізується сучасний стан дослідженості 
проблеми навчання китайської мови студентів вищих закладів освіти; 
окреслено зміст китайськомовної компетентності в писемному мовленні у 
майбутніх філологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки; 
визначено лінгвістичні та методичні основи навчання майбутніх філологів-
китаїстів китайського письма на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої 
підготовки. 

Аналіз наукових праць (О. Готліб, Н. Дьоміна, Дзян Кесін (蒋可心), Дзян 
Ліпін (姜丽萍 ), І. Єсаулов, І. Кочергін, Лі Джу (李珠 ), Лю Вей (刘珣 ), 
О. Масловець, А. Пхакіті (A. Phakiti), Дж. Равен (J. Raven), Сюй Цзилян 
( 徐 子亮), Т. Якуніна, І. Яценко) дав можливість виявити основні тенденції, 
які склалися в методиці навчання китайської мови в цілому та писемного 
мовлення зокрема. Навчання китайської мови, як і європейських, здійснюється 
на засадах комунікативного (Цзинь Тхао, Н. Добровольська, О. Готліб, 
І .  Єсаулов, Ма Мінь, Т. Якуніна, І. Яценко, Є. Кремньов, О. Мельникова), 
комунікативно-когнітивного (І. Єсаулов), компетентнісного (Ма Мінь, 
І.  Єсаулов), соціокультурного (І. Єсаулов) підходів. Методика навчання 
китайського письма здебільшого обмежується формуванням графічних навичок 
– написання ієрогліфів. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності 
(особливо на рубіжному рівні мовної підготовки майбутніх філологів) ні в 
теоретичному аспекті, ні на практиці не знайшло ґрунтовного дослідження. 

Проаналізувавши програми для навчання китайської мови на рубіжному 
рівні мовно-мовленнєвої підготовки, наукові праці, присвячені змісту 
іншомовної компетентності в письмі (Л. Гіренко, М. Бондарєв, М. Кондурар, 
О. Кудряшова, Н. Майєр, Ю. Овечкіна, Г. Плотнікова, В. Сафонова), було 
уточнено поняття «компетентність у китайському писемному мовленні 
майбутніх філологів-синологів на рубіжному рівні (В1) мовно-мовленнєвої 
підготовки» як здатність та готовність реферувати «чуже» мовлення, 
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продукувати власне мовлення в жанрах повідомлення в ситуаціях фахової та 
навчальної діяльності, дотримуючись орфографічних, пунктуаційних лексико-
граматичних, стилістичних норм китайської мови. 

На основі висновків О. Кудряшової було визначено зміст окресленої 
компетентності, який склали лінгвістичний, дискурсивний, прагматичний, 
стратегічний, соціокультурний компоненти. 

Обґрунтовано, що навчання майбутніх китаїстів писемного мовлення на 
рівні В1 має здійснюватися в річищі формування умінь написання рефератів 
та повідомлень. Зважаючи на зміст компетентності в китайському письмі 
майбутніх філологів-синологів на рівні В1, вважаємо доцільним 
використовувати в навчанні майбутніх філологів-китаїстів такі види рефератів: 
монографічний текстовий репродуктивний / продуктивний науково-навчальний 
реферат з усного джерела; монографічний текстовий репродуктивний / 
продуктивний науково-навчальний реферат з писемного джерела; оглядовий / 
звідний текстовий продуктивний науково-навчальний реферат з писемного 
джерела. У межах репродуктивних рефератів використовуємо лише реферати-
конспекти. А для продуктивних – реферати-огляди та реферати-повідомлення. 
Здобувачем уточнено та виділено три різновиди реферату-повідомлення: 
компаративний (ґрунтуються на порівнянні поглядів різних авторів щодо 
певного питання, проблеми), кумулятивний (ґрунтуються на доборі інформації 
з різних джерел за принципом сумарності), діахронний (ґрунтуються на 
розвиткові різних поглядів на певне питання в часі) реферати. 

Окрім умінь реферування, у студентів повинні сформуватися власне 
продуктивні вміння – написання за допомогою ієрогліфіки інформативних 
(мають на меті поінформувати читача про певні феномени, явища, події 
культури, історії, міфології, про традиції, суспільно-політичні події, соціальні 
відносини, освіту Китаю) та інформаційно-інтерпретаційних (мають на меті 
розтлумачити певні явища, реалії та феномени китайської культури, побуту, 
державного устрою тощо) повідомлень функціональних типів розповіді та 
опису (та контамінованих функціональних типів) обсягом 15-20 текстових 
рядків. 

У дисертації окреслено мовні особливості різних видів рефератів та 
повідомлень з урахуванням композиційних та стилістичних (науково-
популярного та навчально-наукового підстилів наукового стилю) особливостей, 
а також мовних засобів, притаманних розповіді та опису та їхнім 
контамінованим видам. 

Обґрунтовано, що методичну основну формування китайськомовної 
компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів складають 
комунікативно-діяльнісний, соціокультурний, рівневий, компетентнісний 
підходи, які гуртуються на принципах комунікативності, автентичного 
характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, 
результативності, практичного спрямування освітнього процесу, інтегрованого 
навчання писемного мовлення та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання 
мови та культури, домінуючої ролі вправ. Ключовим у навчанні визначено 
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метод вправляння, який передбачає розробку, організацію та упровадження 
системи (підсистеми) вправ, орієнтованих на формування мовленнєвих навичок 
та вмінь. 

У другому розділі «Технологія формування компетентності в 
писемному мовленні у майбутніх філологів-синологів» здійснено добір 
матеріалу для навчання майбутніх філологів-синологів китайського писемного 
мовлення, розроблено систему вправ, представлено модель організації процесу 
навчання китайського писемного мовлення майбутніх філологів на рубіжному 
рівні. 

Добір мовних засобів та текстів, які складають основу писемного 
мовлення, здійснюється з позицій труднощів, які виникають у студентів під час 
навчання, та здійснюються на основі низки критеріїв. 

Серед предметних виділено труднощі, пов’язані з лінгвістичними та 
соціокультурними знаннями. У контексті навчання майбутніх філологів 
китайського писемного мовлення в жанрах реферату та повідомлення науково-
популярного та навчально-наукового підстилю конкретизовано логічні 
труднощі: виділення головної та другорядної інформації в першоджерелах; 
компресія інформації, взятої з першоджерел; дотримання композиції реферату 
залежно від його виду, дотримання структури власного повідомлення; 
використання лінгвостилістичних засобів, адекватних науково-популярному та 
навчально-науковому стилю рефератів та власних повідомлень. Мовно-
мовленнєві труднощі викликані суттєвими типологічними особливостями 
китайської мови відносно української. 

У межах навчання майбутніх філологів-синологів китайського писемного 
мовлення для добору лексичних одиниць визначено такі критерії: критерій 
частотності, широкої сполучуваності слова, словотвірної цінності, стройової 
здатності, тематичної цінності слова, культурної специфічності; для добору 
граматичних одиниць (морфологічних форм та синтаксичних конструкцій) – 
функціональності, частотності, урахування рідної мови, необхідності й 
достатності відібраних граматичних явищ для розвитку умінь і навичок у межах, 
передбачених програмою, прогресивності. Для добору текстів було визначено 
дві групи критеріїв. Перша група: власне текстові критерії: зв’язність; 
змістова цілісність; смислова та змістова завершеність; внутрішня осмисленість, 
наявність прагматичної установки, інформативність (Є. Горюнова, Т. Сєрова, 
І. Зуєва, С. Фоломкіна). Текстові критерії вважаємо доцільним використовувати 
інтегровано, тобто добору підлягають тексти, які відповідають відразу усім 
критеріям. Друга група критеріїв – лінгводидактичні: критерій мовної 
доступності, систематичності та послідовності включення мовного матеріалу, 
новизни та інформаційної насиченості, автентичності, професійної значущості 
(Г. Проскуріна, Ю. Суслова, Є. Горюнова). 

Розроблено систему вправ для навчання китайського письма, яка охоплює 
формування мовленнєвих навичок; соціокультурних, дискурсних, 
прагматичних умінь. Система вправ складена так, що навчання реферування 
передує навчанню написання власних висловлювань. Навчання реферування і 
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письма здійснюється на основі жанрового підходу. Система вправ охоплює 
групу вправ на формування лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних та 
графічно-орфографічних навичок (ця група упроваджується перед усіма 
іншими підсистемами вправ); а також  підсистеми вправ для навчання 
написання рефератів-конспектів (рефератів письмових текстів-першоджерел, 
рефератів усних текстів-першоджерел), для навчання написання рефератів-
повідомлень, для навчання написання рефератів-оглядів (компаративних 
рефератів, кумулятивних рефератів, діахронних рефератів); підсистема вправ 
для навчання написання власних висловлювань (функціонального типу опису, 
функціонального типу повідомлення та їхніх контамінованих видів) (Табл.1). 

Приклади окремих вправ для навчання майбутніх філологів китайського 
писемного мовлення. 

Вправа 1. Мета вправи: формування дискурсних умінь написання 
компаративного реферату. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-продуктивна з частковим 
керуванням індивідуальна вправа (на написання компаративного реферату, 
який містить авторську позицію). 

Інструкція: прочитайте два наукові джерела А і Б, порівнюючи погляди 
двох науковців: що у них спільне, що відмінне, висвітліть свою позицію, 
узагальніть погляди, підвівши підсумок. На основі аналізу двох наукових 
джерел напишіть компаративний реферат. 

 
Наукове джерело А 

在汉字教学中应该先教可以作为合体字部件的独体字，再教合体字。独

体字也有笔画多笔画少，简与繁的问题，在汉字教学应该先教笔画少的，简单

的独体字，再教笔画多的，复杂一点的字。但不论笔画多还是少都是由一笔一

画组成的，教汉字应中独本的笔画开始，而且要注意笔顺的教学，笔画写准

了，笔顺写对了，才能把握好汉字的结构，才能写出匀称，端正的汉字来。体

字学好了，再教合体字，这样合体字就容易教了，而且教合体字又复习了独体

字，加深了独体字的记忆。 
 

Наукове джерело В 
针对性是指对外汉语教学的汉语研究要针对外国人的实际需要和学习汉

语中的难点。除了汉语的基本知识之外，那些中国人习焉不察而对外国人来说

则是难点的语言现象，对中国人无需解释而对外国人必须解释清楚的问题，都

是对外汉语教学的汉语研究的重点。为了真正做到有针对性，还要进行汉外语

言对比研究。因而对外汉语教学的汉语研究除了具有一般汉语研究的共同特点

外，还有自己独特的研究视角和方法。 
Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 
Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 
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Таблиця 1 
Система вправ для навчання китайського  
писемного мовлення майбутніх філологів 

 Вправи для формування  
лексичних, граматичних, графічно-орфографічних,  

лінгвосоціокультурних навичок 

Вправи на формування умінь писати реферати 
 та власні повідомлення 

Вправи на 
навчання 

написання 
рефератів 
конспектів 

Вправи на 
навчання 

написання 
рефератів-
конспектів 

Вправи на навчання 
написання рефератів-

оглядів 

Вправи на навчання 
написання 

повідомлень 

Дискурсні вправи 

Прагматичні вправи 

Стратегічні вправи 

Компаративні 
реферати 

Кумулятивні 
реферати 

Діахронні 
реферати 

Дискурсні вправи 

Прагматичні вправи 

Стратегічні вправи 

Описи Розповіді 

Аналітичні 
вправи 

Вправи на рівні 
надфразової єдності 

Вправи на підготовку 
до написання тексту 

Дискурсні вправи 

Прагматичні вправи 

Стратегічні вправи 
 

 
Вправа 2. Мета вправи: формування прагматичних умінь написання 

компаративного реферату. 
Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-продуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна вправа (на написання компаративного реферату, а 
також реалізацію комунікативної мети – донесення позиції автора одного з 
текстів до читачів реферату). 

Інструкція:  напишіть компаративний реферат (на основі текстів А і Б), 
підтримуючи позицію автора тексту А; сплануйте, які мовні засоби Ви будете 
використовувати для цього; донесіть позицію автора тексту А до читачів 
реферату. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 
Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 
Вправа 3. Мета вправи: формування стратегічних умінь написання 

компаративного реферату. 
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Тип та вид вправи: некомунікативна рецептивно-репродуктивна з 
частковим керуванням індивідуальна вправа (на написання компаративного 
реферату, на планування мовних засобів, необхідних для зіставлення 
інформації у двох джерелах). 

Інструкція: прочитайте два перші абзаци наукових повідомлень А і Б, 
визначте основну інформацію, продумайте, які мовні засоби Ви будете 
використовувати, щоб зіставити інформацію. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 
Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 
Вправа 4. Мета: формування умінь аналізу дискурсних, прагматичних, 

лінгвосоціокультурних, лінгвальних, графічних особливостей текстів-описів 
навчально-наукового стилю. 

Тип та вид вправи: комунікативна аналітична рецептивна вправа на 
читання та аналіз текст-опису. 

Інструкція: прочитайте текст-опис, визначте стилістичні,  дискурсні, 
прагматичні, лінгвосоціокультурні, лінгвальні, графічні особливості. 

 
Текст 1 

看什么是幸福現在在世界上，吃不饱，穿不暖的人还很多 s，所以吃穿不

愁就是对人类第一的幸福。那么，更大的幸福是什么？每个人都有自己的幸福

观。有人觉得有钱是幸福，有人觉得拥有爱情是幸福。但是，我认为幸福不仅

仅只有一种，它在不同的阶段表現也不一样。 

在童年时代，被父母十分爱就是幸福。父母养育孩子，陪他们玩儿，耐

心，地教育他们。在这个阶段，父母的爱会帮助孩子形成健全的人格，这对他

的将来很重要。所以，被父母疼爱的孩子很幸福。 

在青年时代可以有很多幸福。比如，遇到各种各样的朋友就是幸福，因

为是从朋友学到的东西很多。除此以外，学好玩儿好，找到好工作，找到好伴

侣等都是幸福。做上了父母以后，因为孩子是自己的掌上，所以孩子的幸福也

就是自己的幸福。 

到了老年时代，和老伴一起拥有健康的身体是最好的。只要身体好，就

能做自己喜欢的事。以前为了家人而工作，現在可以想做什么就做什么了。这

就是幸福。 

由此可见，每个阶段有不同的幸福。我认为最重要爱惜各自的幸福。 

Спосіб виконання: письмово індивідуально самостійно або з допомогою 
викладача. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 
Вправа 5. (на рівні надфразової єдності). Мета: формування умінь 

пов’язувати композиційні частини тексту-розповіді. 
Тип вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа на 

підстановку засобів міжфразового зв’язку. 



11 
 

Інструкція: спишіть текст (розповідь / опис), вставте пропущені слова, 
які допоможуть з’єднати речення, з’єднати композиційні частини тексту. 
朋友_______我星期五去郊区玩儿，我很高兴______早答应了。这天一大，我

们就出发了。我们是开车去______。天气不錯，我们的心情也像这天气一样

好。可是车开着开着，_______然坏了。车子是一个朋友的, 她说这车以前从

来没有出过毛病。没办法，我们只好打车去了。到了那儿，我们几个人_____

别租了一匹马。别人骑得都好好的, 可是我刚上去，那匹就_______我摔到了

地上，手都摔破了，流了好多______。唉，这天可真是倒霉的一天！ 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 
Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 
Для упровадження авторської методики формування компетентності в 

китайському письмі у майбутніх філологів на рубіжному рівні навчання було 
розроблено модель, у якій окреслено цілі навчання, суб’єктів навчання, об’єкт і 
зміст навчання; методи і засоби навчання; форма організації та форми 
контролю, загальна кількість годин; співвідношення аудиторної та самостійної 
роботи; кількість модулів і кількість годин у мікромодулі з урахуванням частки 
на реалізацію авторської методики; очікуваний результат. 

Для реалізації методики навчання майбутніх філологів китайського 
писемного мовлення необхідно визначитися з процесом планування роботи. 
Нами було визначено, що навчальний семестр охоплює 3 модулі: 1 навчальний 
модуль складається з 70 годин, де 28 годин аудиторних, 4 години – контрольна 
робота, 38 годин – самостійна робота. Частка на навчання писемного мовлення 
складає 20% –14 годин. 

Для навчання майбутніх філологів китайського писемного мовлення було 
розроблено два варіанти моделі авторської методики: 

Варіант А полягав у тому, що в межах кожного модуля ми навчали 
студентів усіх семи жанрів (піджанрів) писемного мовлення, відводячи для 
кожного жанру однакову кількість часу (2 години). Усі три модулі мали 
однакову структуру та кількість годин, різнилися лише тематикою. 

Варіант Б мав таку структуру: 
І-ий модуль був орієнтований на навчання студентів писемного мовлення в 

жанрах реферату-конспекту та реферату-повідомлення. 
ІІ модуль був орієнтований на навчання студентів писемного мовлення в 

жанрах діахронного, компаративного та кумулятивного рефератів-оглядів. 
ІІІ модуль був орієнтований на навчання студентів писемного мовлення в 

жанрах повідомлення-опису та повідомлення-розповіді. 
У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

методики формування у майбутніх філологів компетентності в 
китайському писемному мовленні (рубіжний рівень)» було здійснено 
планування та підготовку експерименту, розроблено критерії та норми 
оцінювання компетентності в китайському писемному мовленні майбутніх 
філологів. 
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Критеріями оцінювання було визначено: критерій мовної правильності, 
критерій відповідності тексту характеристикам дискурсу, критерій 
прагматичності, критерій лінгвосоціокультурної адекватності, критерій 
правильності та адекватності використання стратегій написання реферату / 
висловлювання. 

Експеримент, відповідно до моделі авторської методики, тривав 1 семестр, 
складався із 3 мікромодулів, кожен з яких охоплював 70 годин – (32 аудиторні і 
38 самостійної роботи). Частка на формування компетентності в письмі склала 
20% від усієї кількості годин. На передекспериментальний, проміжний та 
підсумкові зрізи відводилося по 6 годин. В експерименті взяли участь 46 
студентів: ЕГ-1 (24 студенти), які навчалися за варіантом моделі А, ЕГ-2 (22 
студенти), які навчалися за варіантом моделі Б, ІІІ курсу спеціальності 
0.35 «Східні мови та літератури», освітня програма: «Китайська мова та 
література, західноєвропейська мова (англійська, французька)» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Варійованою величиною було визначено послідовність жанрових та 
піджанрових різновидів рефератів та повідомлень під час навчання.Відповідно, 
Варіант А полягав у тому, що в межах кожного модуля (а їх було 3) ми навчали 
студентів усіх семи жанрів (піджанрів) писемного мовлення: реферат-конспект, 
реферат-повідомлення, реферати-огляди, повідомлення-опис, повідомлення-
розповідь. 

За Варіантом Б у межах кожного модуля студенти навчалися писати 2-3 
жанрові різновиди (під різновиди) з поступовим зменшенням рівня контролю з 
боку викладача: модуль 1 – навчання написання реферату-конспекту, реферату-
повідомлення, модуль 2 – навчання написання оглядових рефератів, модуль 3 –
навчання написання повідомлень.  

Неварійовані умови: кількісний склад учасників експерименту в ЕГ1 та 
ЕГ2; приблизно однаковий вихідний рівень студентів у китайському письмі в 
обох ЕГ; кількість модулів та занять, тематика та зміст текстів; відібрані 
навчальні матеріали, підсистема вправ, критерії оцінювання, експериментатор.  

Таблиця 2 
Результати передекспериментального та післяекспериментального зрізів 

(середні коефіцієнти навченості) 
Результати передекспериментального зрізу 

Вид тексту ЕГ1 (СКН) ЕГ2 (СКН) 
Реферат-конспект 0,62 0,65 
Реферат-повідомлення 0,6 0,61 
Компаративний реферат 0,56 0,59 
Кумулятивний реферат 0,55 0,59 
Діахронний реферат 0,56 0,58 
Повідомлення-опис 0,63 0,67 
Повідомлення-розповідь 0,65 0,68 
Середні коефіцієнти навченості 0,596 0,624 
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Результати післяекспериментального зрізу 
Вид тексту ЕГ1 (СКН) ЕГ2 (СКН) 

Реферат-конспект 0,78 0,73 
Реферат-повідомлення 0,78 0,72 
Компаративний реферат 0,78 0,7 
Кумулятивний реферат 0,76 0,7 
Діахронний реферат 0,77 0,7 
Повідомлення-опис 0,80 0,77 
Повідомлення-розповідь 0,79 0,78 
Середні коефіцієнти навченості 0,78 0,73 
 

Аналіз даних, отриманих за результатами підсумкового зрізу і 
обчислених за допомогою U-критерію Манна-Уїтні та методу Вілкоксона, дав 
нам змогу встановити позитивну динаміку у формуванні компетентності в 
китайському писемному мовленні у майбутніх студентів у цілому. 

Отже, провівши експеримент, нам вдалося підтвердити гіпотезу частково: 
ефективність методики формування компетентності (у цілому) у китайському 
письмі у майбутніх студентів (рівень В1) буде високою за умов: навчання 
студентів написання рефератів та власних повідомлень-розповідей та 
повідомлень-описів на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, 
рівневого, соціокультурного підходів; застосування методу вправляння (а 
також відповідної системи вправ); застосування дібраного мовного та 
текстового матеріалу. Проте перевага варіанту  А моделі авторської методики 
над варіантом Б не підтвердилася. Обидва варіанти виявилися однаково 
ефективні. 

 
ВИСНОВКИ 

Аналіз наукових джерел, моделювання процесу навчання, хід та 
результати експерименту дали можливість сформувати висновки: 

1. Окреслено зміст писемної компетентності в китайському мовленні у 
майбутніх філологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки, який 
охоплює: лінгвістичний (мовний), дискурсний, прагматичний, стратегічний та 
соціокультурний компоненти. Обґрунтовано, що студенти-філологи на 
рубіжному рівні (В1) мовно-мовленнєвої підготовки повинні навчитися писати 
реферати: реферати-конспекти, реферати-повідомлення, реферати-огляди 
(компаративні, діахронні та кумулятивні реферати) та власні повідомлення 
(повідомлення-описи, повідомлення-розповіді), які належать до навчально-
наукового та науково-публіцистичного підстилів мови. 

2. Визначено лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів-китаїстів 
написання реферату та повідомлення. Уточнено лінгвальні особливості 
китайськомовного реферату-конспекту, реферату-повідомлення, реферату-
огляду (компаративні, діахронні та кумулятивні реферати) та власні 
повідомлення (повідомлення-описи, повідомлення-розповіді), які належать до 
навчально-наукового та науково-публіцистичного підстилів мови. У навчанні 
повідомлень апелюємо до контамінованих функціональних типів мовлення 
(опис з елементами розповіді та розповідь з елементами опису), які об’єднують 
композиційні та лінгвальні особливості обох функціональних типів мовлення. 
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3. Обґрунтовано, що методичну основну формування китайськомовної 
компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів складають 
комунікативно-діяльнісний, соціокультурний, рівневий, компетентнісний 
підходи, які гуртуються на принципах комунікативності, автентичного 
характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, 
результативності, практичного спрямування освітнього процесу, інтегрованого 
навчання писемного мовлення та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання 
мови та культури, домінуючої ролі вправ. Домінантним визначено метод 
вправляння. 

4. Проаналізовано предметні (не мають достатньої лінгвістичної 
компетентності, щоб розуміти зміст лінгвістичних текстів, а відтак і 
відтворювати його в писемному мовленні; не мають достатніх соціокультурних 
знань про Китай, щоб розуміти тексти соціокультурного змісту та тематики, 
щоб передавати їхній зміст під час реферування; не мають достатніх 
соціокультурних знань про Китай, щоб складати власні висловлення), логічні 
(виділення головної та другорядної інформації в першоджерелах; компресія 
інформації, взятої з першоджерел; дотримання композиції реферату залежно від 
його виду, дотримання структури власного повідомлення; використання 
лінгвостилістичних засобів, адекватних науково-популярному та навчально-
науковому стилю рефератів та власних повідомлень) та мовно-мовленнєві 
(викликані недостатніми мовними знаннями та мовленнєвими навичками і 
вміннями, а також міжмовною та внутрішньомовною інтерференцією) 
труднощі навчання китайського письма майбутніх філологів. Встановлено, що 
більшість цих труднощів викликані типологічними особливостями китайської 
мови та культури. Для навчання майбутніх філологів здійснено добір лексичних 
одиниць, граматичних одиниць та текстів. 

5. Розроблено систему вправ для формування китайськомовної 
компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів. Система вправ 
охоплює підсистеми, орієнтовані на навчання кожного жанру окремо: 
рефератів-конспектів, рефератів-повідомлень, рефератів-оглядів 
(компаративних, кумулятивних та діахронних рефератів); підсистема вправ для 
навчання написання власних висловлювань (функціонального типу опису, 
функціонального типу повідомлення). 

Розроблено модель авторської методики, яка реалізується протягом 3 
модулів (один модуль містить 70 годин) І семестру ІІІ курсу й охоплює 20% 
часового фонду, що складає 14 годин аудиторної і самостійної роботи в межах 
одного модуля. Запропоновано два варіанти моделі, які виявилися однаково 
ефективні. 

6. У процесі природного вертикально-горизонтального відкритого 
експерименту, в якому взяли участь 46 студентів ІІІ курсу спеціальності 
0.35 «Східні мови та літератури», освітня програма: «Китайська мова та 
література, західноєвропейська мова (англійська, французька)» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка було частково 
підтверджено гіпотезу: ефективність методики формування компетентності (у 
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цілому) в китайському письмі у майбутніх студентів (рівень В1) є високою за 
умов: навчання студентів написання рефератів та власних повідомлень-
розповідей та повідомлень-описів на засадах комунікативно-діяльнісного, 
компетентнісного, рівневого, соціокультурного підходів; дотримання 
принципів комунікативності, автентичного характеру навчальних матеріалів, 
ситуативності, інформаційного розриву, результативності, практичного 
спрямування освітнього процесу, інтегрованого навчання писемного мовлення 
та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання мови та культури, домінуючої 
ролі вправ; застосування методу вправляння (а також відповідної системи 
вправ); застосування дібраного мовного та текстового матеріалу. Проте 
перевага варіанту А моделі авторської методики над варіантом Б не 
підтвердилася. Обидва варіанти виявилися однаково ефективні. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх проблем формування 
китайськомовної компетентності в письмі у майбутніх філологів. 
Перспективним є дослідження проблеми навчання китайськомовного письма на 
наступних рівнях мовної підготовки – В1, В2, С1, С2. 
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АНОТАЦІЯ 

Савченко Алла Сергіївна. Методика формування компетентності в 
китайському писемному мовленні у майбутніх філологів. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (східні мови). – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 
освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації теоретично обґрунтовано, практично розроблено та 
експериментально перевірено методику навчання студентів мовних 
спеціальностей китайського писемного мовлення на рубіжному рівні навчання.  

Розроблено систему вправ для формування китайськомовної 
компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів. Система вправ 
охоплює підсистеми, орієнтовані на написання рефератів-конспектів, 
рефератів-повідомлень, рефератів-оглядів (компаративних, кумулятивних, 
діахронних рефератів); власних висловлювань (функціонального типу опису, 
функціонального типу повідомлення). 

У дослідженні висвітлено організаційні і змістові аспекти 
експериментального навчання студентів. Запропоновано два варіанти 
авторської методики (А і Б). Проведено передекспериментальний та 
післяеспериментальний зрізи, викладені відповідні результати ефективності 
створеної методики навчання китайського писемного мовлення. Для більш 
чіткого сприйняття результати зрізів були винесені в таблиці. Важливим 
моментом дослідження є те, що поруч з демонстрацією результатів зрізів, було 
проілюстровано співвідношення студентів за рівнями навченості (високий, 
достатній, середній, низький, абсолютний).  

На основі результатів експерименту було встановлено методичні 
передумови ефективності авторської методики. Проте перевага варіанту А 
моделі авторської методики над варіантом Б не підтвердилася. Обидва варіанти 
виявилися однаково ефективні. 

Ключові слова: китайське писемне мовлення, майбутні філологи, 
система вправ, реферат, повідомлення. 
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АННОТАЦИЯ 
Савченко Алла Сергеевна. Методика формирования компетентности 

в китайской письменной речи у будущих филологов. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.02 –теория и методика обучения (восточные языки). –
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 
образования и науки Украины. –Киев, 2019. 

В диссертации теоретически обосновано, практически разработана и 
экспериментально проверена методика обучения студентов языковых 
специальностей китайского письменной речи на рубежном уровне обучения. 

Разработана система упражнений для формирования компетентности в 
китайской письменной речи у будущих филологов. Система упражнений 
охватывает подсистемы, ориентированные на обучение каждого жанра 
отдельно, а также разработаны подсистемы упражнений для обучения 
написанию рефератов-конспектов, рефератов-сообщений, рефератов-обзоров 
(компаративных, кумулятивных, диахронных рефератов); подсистема 
упражнений для обучения написанию собственных высказываний 
(функционального типа описания, функционального типа сообщения). 

В исследовании продемонстрированы организационные и 
содержательные аспекты експериментального обучения студентов. 
Представлены два варианта авторской методики. Проведены 
доэкспериментальный и послеэкспериментальный срезы, изложены 
соответствующие результаты эффективности созданной методики обучения 
китайской письменной речи. Для более четкого восприятия результаты срезов 
были вынесены в таблицы. Важным моментом  исследованияесть то, что вместе 
с демонстрацией срезов, было проиллюстрировано соотношение уровня 
обучаемости студентов (высокий, достаточный, средний, низкий, абсолютный).  

На основе результатов эксперимента было установлено методические 
предпосылки эффективности авторской методики. Однако преимущество 
варианта А модели авторской методики над вариантом Б не подтвердилось. Оба 
варианта оказались одинаково эффективны. 

Ключевые слова: китайская письменная речь, будущие филологи, 
система упражнений, реферат, сообщение. 

 
ABSTRACT 

Savchenko Alla. Methodology of Chinese writing competence formation for 
future philologists. – Manuscript. 

A thesis presented for a Candidate degree in Pedagogical Studies. Research 
Specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Oriental 
Languages). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 
and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

In the dissertation the method of teaching students of language specialities of 
Chinese written speech at the foreign level of training is practically developed and 
experimentally tested. 
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It is substantiated that the methodological basis of the formation of the 
Chinese-speaking competence in written language for future philologists is the 
communicative socio-cultural, competence-based grouped on the principles of 
communicative, authentic nature of educational materials, situationality, information 
breach, effectiveness, practical orientation of the educational process, integrated 
written language teaching and language aspects, culture teaching, dominant role of 
exercises. The basic method is themethod of implementation of exercises. 

The substantive, logical and linguistic-speech difficulties of teaching the 
Chinese writing for future philologists are analyzed. It has beenestablished that most 
of these difficulties are caused by typological features of the Chinese language and 
culture. 

A system of exercises for the development of competence in Chinese written 
language for future philologists has been developed. The system of exercises covers 
subsystems focused on the training of each genre separately, as well as developed 
subsystems of exercises for learning to write abstracts (abstracts of written texts, 
primary sources, abstracts of oral texts, primary sources), for learning to write 
abstract-messages, for learning to write essays-reviews (comparative essays, 
cumulativ eabstracts, diachronic abstracts), for learning to write own statements 
(functional type of description, functional type of message). 

In the process of a natural vertical-horizontal open experiment, in which 46 
students took part: EG-1 (24 students),  studied according to model A, EG-2 (22 
students), studied according to model B, III year specialties “Oriental Languages and 
Literatures”, the educational program “Chinese Language and Literature, Western 
European Language (English/French)” of the Taras Shevchenko National University 
of Kyiv was partly confirmed by the hypothesis: the effectiveness of the methodology 
for the formation competence in Chinese writing for future philologists (B1 level) is 
high in the conditions: training students to write abstracts and their own messages-
stories and messages-descriptions on the basis of communicative competence, 
sociocultural approaches; adherence to the principles of communicativeness, the 
authentic nature of educational materials, situational, information breach, 
effectiveness, practical orientation of the educational process, integrated teaching of 
written language and aspects of language, interconnected learning of language and 
culture, the dominant role of exercise; application of the method of exercise (as well 
as the corresponding system of exercises); application of selected linguistic and 
textual material. However, the advantages of model A of the author’s technique on 
model B was not confirmed. Both models proved to be equally effective. 

The study demonstrates the organizational and substantive aspects of student 
experiential learning. Two versions of the author’s technique are presented. The pre- 
experimental and post-experimental testing are carried out, the corresponding results 
of the effectiveness of the developed teaching method of Chinese written language 
are presented. For a clearer perception, the results of the sections were presented in 
the tables. An important point in the research is that, along with the demonstration of 
sections, the ratio of students’level of training was illustrated. 

On the basis of the results of the experiment, the methodological aspects for the 
effectiveness of the author’s methodology were established: the orientation towards 
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the teaching of writing texts (abstracts or personal messages) deal with linguistic, 
linguistic and cultural, pragmatic, discourse features and the basis of a conscious 
understanding of these peculiarities; reflection has to precede learning to write own 
statements; the study of the letter has to be carried out on the basis of communicative  
competitive level and socio-cultural approaches; discrete-synthetic formation of 
linguistic-stylistic, genre-compositional, linguistic-sociocultural, pragmatic, 
discursive features of texts of abstracts and messages; motivation and reflection of 
students. 

Keywords: Chinese writing, future philologists, system of exercises, abstract, 
message, methodology of Chinese writing competence. 


