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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

З моменту встановлення дипломатичних відносин між Україною і Японією 

укладено 52 двосторонні документи, які свідчать про тісну співпрацю в різних 

галузях – економіки та фінансів, торгівлі, інвестицій та кредитування, 

страхування, культури, авіації, кліматичних змін, поставок медичного 

обладнання, технічного співробітництва та грантової допомоги для розвитку 

авіаційної, медичної, судової, освітньої системи, модернізації культурних, 

оздоровлювальних осередків, для упровадження економічних реформ. 

Наразі в Україні дванадцять закладів вищої освіти готують фахівців з 

японської мови. Відповідно, у теорії та практиці навчання японської мови наявні 

суттєві напрацювання. Так, створено низку лінгвістичних праць, присвячених 

різним аспектам японської мови (І. Бондаренко, О. Горошкевич, О. Дебейко, 

Х. Егава, О. Забуранна, О. Кобелянська, Т. Комарницька, К. Комісаров, 

Ю. Локшина, Ю. Малахова, Н. Рєзнікова, І. Рябоволенко, Н. Сав’як, 

М. Федоришин, М. Якименко), японської культури (О. Білик, Т. Бондарчук, 

В. Голубець, Г. Михайлюк, О. Озерська, Т. Свердлова). Що ж стосується 

методики навчання японської мови, окремі її аспекти стали предметом 

дослідження таких науковців як К. Авдєєва, М. Аракава, О. Асадчих, В. Голубець, 

О. Груніна, Н. Іванова, К. Корсакова, Н. Максименко,  І. Птіцина, Н. Раздорська, 

І. Сон, У. Стрижак. Проте не всі проблеми, пов’язані з цією темою, наразі було 

вичерпано, тим більше що японська мова типологічно відрізняється від 

української та германських мов (які студенти вивчали ще зі школи). Саме тому 

японська лінгводидактика потребує ґрунтовних досліджень, розроблення та 

апробації нових методик навчання, пошуку нових шляхів оптимізації процесу 

навчання, застосування нових інформаційних та освітніх ресурсів. 

Навчальними планами підготовки філологів-японістів першого рівня вищої 

освіти «бакалавр» передбачено поділ годин для аудиторної та самостійної роботи 

у рівному співвідношенні. Тож досягнення цілей навчання японської мови є 

неможливим лише за допомогою традиційних очно-аудиторних форм, а потребує 

добре організованої та системної самостійної роботи студентів. Саме тому 

авторське дослідження присвячене розробленню та апробації методики 

змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів. Ця 

методика передбачає поєднане системне використання методів та прийомів 

очного, дистанційного, онлайн та інтерактивного навчання, максимально 

оптимальних для форми навчання та адекватних для досягнення навчальних 

цілей.  

Технології змішаного навчання стали розробляти та використовувати лише 

упродовж 20-и останніх років (Ю. Авдєєва, І. Е. Аллен (I. E. Allen), Т. Бекішева, 

Дж. Берсін (J. Bersin), К. Дж. Бонк (C. J. Bonk), С. Вілер (S. Wheeler), 

Н. Гарретт (N. Garrett), Ю. Капустін, Н. Копилова, М. Мохова, К. О’Коннор 

(С. O’Connor), Т. Наката (T. Nakata), О. Поквет (O. Poquet), Т. Попова, 

І. Просвіркина, Я. Розанова, Н. Скрипнікова, Х. Стейкер (H. Staker), В. Фандей, 

М. Хорн (М. Horn), О. Чернобровкіна, І. Шоліна, О. Шушарина, М. Яхно). Проте, 

теоретичні засади та технології змішаного навчання усного японського мовлення 

не були предметом спеціальних досліджень. З іншого боку, змішане навчання, на 
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наше переконання, є єдиною найбільш оптимальною технологією навчання 

японської мови, яка дозволяє раціонально організувати самостійну роботу 

студентів та розподіляти час та умови для навчання, використовувати електронні 

інформаційні ресурси та електронні навчальні платформи, формувати у студентів 

рефлексію, навчальну автономію, враховувати індивідуальні особливості кожного 

студента. Тому проблема розроблення та упровадження технології змішаного 

навчання усного японського мовлення є актуальною та своєчасною.  

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена: потребою у 

підготовці фахівців з японської мови з високим рівнем компетентності в 

аудіюванні та говорінні, які мають значну мотивацію до вивчення та 

використання мови, рефлексії та навчальних стратегій; потребою упровадження 

методики змішаного навчання шляхом системного використання методів та 

прийомів очного, дистанційного, онлайн та інтерактивного навчання, які є 

найбільш оптимальними для формування знань, навичок та вмінь студентів; 

відсутністю теоретично описаної та практично апробованої методики змішаного 

навчання усного японського мовлення майбутніх філологів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Обрання 

зазначеного напряму безпосередньо пов’язане з науково-дослідницькою темою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Лінгводидактика вищої школи» № 16КП044-24. Тема дисертаційного 

дослідження затверджена Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 12 від 26 червня 

2014 року), уточнена Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 25 лютого 

2020 року). 

Об’єктом дослідження є процес навчання японської мови майбутніх 

філологів. 

Предметом дослідження стала методика змішаного навчання японського 

усного мовлення майбутніх філологів. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

апробації методики змішаного навчання усного японського мовлення у майбутніх 

філологів. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Уточнити зміст компетентностей в японському усному мовленні 

(аудіюванні та говорінні) майбутніх філологів. 

2. Схарактеризувати лінгвістичні особливості навчання японського усного 

мовлення майбутніх філологів. 

3. Обґрунтувати методичні засади змішаного навчання японського усного 

мовлення майбутніх філологів (схарактеризувати переваги змішаного навчання, 

визначити підходи та принципи формування компетентностей в аудіюванні та 

говорінні в умовах змішаного навчання, схарактеризувати навчальні можливості 

платформ дистанційного навчання). 

4. Окреслити психологічні основи змішаного навчання японського усного 

мовлення майбутніх філологів. 
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5. Здійснити добір мовного, мовленнєвого, лінгвосоціокультурного 

матеріалу, аудіо та відеоматеріалів для змішаного навчання японського усного 

мовлення майбутніх філологів.  

6. Розробити моделі змішаного навчання японського усного мовлення 

майбутніх філологів відповідно до етапу навчання мови. Розробити підсистему 

вправ і завдань, релевантну цим моделям. 

7. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики, а 

також встановити методичні передумови її ефективності. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність змішаного 

навчання усного японського мовлення майбутніх філологів є високою за умов: 

системного використання прийомів очного, дистанційного, онлайн та 

інтерактивного навчання; організації навчання на засадах комунікативного, 

компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-орієнтованого підходів; 

використання та розподілу дібраних матеріалів; застосування основних моделей в 

послідовності модель «Face-to-Face Driver» → «модель почергового розподілу 

форм роботи» → модель «Зміна робочих зон» → модель «Перевернута 

аудиторія», а також допоміжних моделей «Flex», «Online Lab», «Self-Blend», які 

реалізуються у відповідних системах вправ і завдань, а також за умови 

використання варіанту методики Б (який передбачає залучення мікропошуку). 

Методи дослідження: теоретичні методи – аналіз сучасних вітчизняних і 

зарубіжних праць з педагогіки, лінгводидактики, лінгвістики, психології, що 

проводиться з метою визначення змісту компетентностей в усному мовленні, 

лінгвістичних, психологічних та методичних засад навчання, для добору мовного, 

мовленнєвого, лінгвосоціокультурного матеріалу, розроблення підсистеми вправ; 

педагогічне моделювання – для створення моделей методики змішаного навчання 

усного японського мовлення; емпіричні методи: анкетування – для виявлення 

стану функціонування змішаного навчання у процесі навчання японської мови, а 

також готовності викладачів та студентів до його упровадження; педагогічне 

спостереження – для виявлення рівня мотивації, рефлексії, навчальної автономії 

студентів; експеримент – з метою перевірки ефективності авторської методики; 

статистичні методи – метод Манна-Уїтні та Т-критерій Вілкоксона. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Методика змішаного навчання здатна забезпечити формування основних 

компонентів компетентностей в аудіюванні та говорінні японською мовою: 

мовного, мовленнєвого, комунікативно-прагматичного, лінгвосоціо-культурного, 

мотиваційного, рефлексивного та навчально-стратегічного. 

2. Методика змішаного навчання японського усного мовлення передбачає 

системне використання методів та прийомів очного, дистанційного, онлайн та 

інтерактивного навчання, максимально оптимальних для форми навчання та  

адекватних для досягнення навчальних цілей. Ця методика забезпечує постійний 

доступ до навчальних матеріалів; системність різних форм роботи – очної, 

онлайн, дистанційної, інтерактивної; можливість створювати якісні курси; 

здатність до автономної діяльності, розвиває рефлексію, навчальні стратегії, 

сприяє раціональному використанню часу під час навчання різних видів 



4 

 

мовленнєвої діяльності; бере до уваги індивідуально-психологічні особливості 

студентів, підвищує їхню інформаційну компетентність. 

3. Для організації дистанційного та онлайн компонентів навчання найбільш 

оптимальними є такі платформи: Google Classroom, YouTube, Kahoot! та Memrise. 

4. Методика змішаного навчання усного японського мовлення на 

освітньому рівні «бакалавр» реалізується у семи моделях: модель «Face-to-Face 

Driver» (1-й курс, рівень А1), «модель почергового розподілу форм роботи» – на 

2-ому курсі (2-й курс, рівень А2); модель «Зміна робочих зон»  (3-й курс, рівень 

В1), модель  «Перевернута аудиторія»  (4-й курс, рівень B2). Ці чотири моделі є 

основними, а їхня послідовність відображає готовність студентів до автономного 

вивчення японської мови, сформованість рефлексії та навчальних стратегій. 

Моделі «Flex», «Online Lab», «Self-Blend» є допоміжними в навчанні усного 

японського мовлення (адже не можуть забезпечити процес навчання говоріння). 

Система вправ і завдань у межах кожної моделі реалізується у три етапи: перший 

етап орієнтований на формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок 

в аудіюванні та говорінні, другий етап спрямований на навчання аудіювання 

(який охоплює підетапи: підготовчий, основний,  завершальний), третій етап 

покликаний навчати студентів непідготовленого та підготовленого монологічного 

та діалогічного мовлення. Переважна більшість вправ мають рефлексивний та 

стратегічний компоненти. 

5. Основними передумовами ефективності розробленої методики є 

інтегрування аудіювання та говоріння в усіх моделях змішаного навчання, 

спрямованість на повну реалізацію цілей навчання аудіювання та говоріння, 

створення стійких мотивів, рівень сформованої рефлексії, сформованість 

навчальних стратегій, дотримання ключових засад комунікативного, 

компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-орієнтованого підходів, а 

також принципів навчання, послідовність використання розроблених моделей 

змішаного навчання, використання розробленої системи вправ та завдань, 

дотримання критеріїв добору та організації навчального матеріалу, здійснення 

викладачем організаторської, контролювальної та консультативної функцій в 

організації навчального процесу. 

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та його 

суб’єкти Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Загальна кількість студентів, які взяли участь в експерименті, 

становить 120 осіб. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено 

методику змішаного навчання усного японського мовлення (аудіювання та 

говоріння) майбутніх філологів (окреслено її лінгвістичні, психологічні та 

методичні засади); розроблено моделі змішаного навчання усного японського 

мовлення, обґрунтовано послідовність їх використання упродовж чотирьох років 

підготовки бакалаврів-японістів; розроблено систему вправ (та етапність їх 

реалізації) відповідно до кожної моделі змішаного навчання; окреслено методичні 

передумови ефективності авторської методики; уточнено зміст компетентностей в 

аудіюванні та говорінні японською мовою; критерії добору мовного, 
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мовленнєвого, лінгвосоціокультурного та аудитивного матеріалу; подальшого 

розвитку набули технології змішаного навчання іноземних мов. 

Практичне значення дослідження: за результатами наукового дослідження 

дібрано мовний, мовленнєвий, лінгвосоціокультурний матеріал для навчання, 

відео- та аудіоматеріали, розроблено комплекси вправ для очного, дистанційного, 

інтерактивного та онлайн навчання, які розташовано на платформах Google 

Classroom, YouTube, Kahoot! та Memrise. Результати дослідження можуть бути 

використані під час укладання електронних та традиційних навчальних посібників 

з японської мови, а також з методики навчання іноземних мов у цілому. 

Особистий внесок здобувача у публікаціях «Критерії добору та розподілу 

комунікативних ситуацій та аудитивних матеріалів для змішаного навчання 

усного японського мовлення майбутніх філологів» та «The Experimental Testing of 

Blended Learning Methods of Oral Japanese Language Teaching Aimed at Future 

Philologists», написаних у співпраці з О. Асадчих, полягає у доборі матеріалу та 

розробці змісту вправ з навчання усного японського мовлення майбутніх 

філологів, які було використано на етапі експерименту. Усі інші статті одноосібні. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри мов та 

літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Різні тематичні 

аспекти дослідження було оприлюднено на 8 конференціях: Сьомій міжнародній 

науково-практичній конференції з проблем викладання японської мови (Київ, 

20 березня 2015 року); Восьмій міжнародній науково-практичній конференції з 

проблем викладання японської мови (Київ, 18 березня 2016 року); міжнародній 

конференції «Pedagogy and Psychology іn an Era of Increasing Flow of Information» 

(Угорщина, Будапешт, 1 травня 2016 року), Дев’ятій міжнародній науково-

практичній конференції «Вивчення та дослідження японської мови та культури» 

(Київ, 17 березня 2017 року), 17-му Всеукраїнському семінарі з проблем 

викладання японської мови (Київ, 17 березня 2018 року), міжнародній науково-

практичній конференції «The Central-Eastern Europe Japanese language training 

2020»  (Угорщина, Будапешт, 22 та 23 лютого 2020 року); науково-практичній 

конференції «Педагогіка та психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні 

та світі» (Одеса, 17-18 квітня 2020 року); міжнародній науково-практичній 

конференції «Pedagogy and Psychology In an Era of Increasing Flow of Information» 

(Угорщина, Будапешт, 3 травня 2020 року). 
Методику змішаного навчання усного японського мовлення впроваджено в 

навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (довідка № 43 від 26.06.2020 р.), Київському національному 
лінгвістичному університеті (довідка № 35 від 24.01.2020 р.), Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (довідка № 87 від 07.02.2020 р.), 
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (довідка № 17 
від 04.02.2020 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 

6 публікаціях, з них 3 статті у наукових фахових виданнях України з педагогічних 

наук, з яких одне входить до наукометричної бази Index Copernicus, 2 статті у 
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закордонному періодичному науковому виданні (Угорщина), та ще 1 стаття, що 

засвідчує апробацію матеріалів роботи. 

Структура й обсяг дисертації зумовлені її цілями і завданнями. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Повний обсяг дисертації – 286 сторінок. Кількість таблиць – 23, рисунків 

– 4. Список використаних джерел розміщений на 35 сторінках і налічує 299 

найменувань, з яких 203 – українською і російською, 96 – англійською та 

японською мовами. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми й доцільність її дослідження, 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, розкрито 

новизну, практичну цінність роботи, наведено відомості про апробацію й 

упровадження результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади змішаного навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів» розкрито історію досліджень 

використання інноваційних технологій та змішаного навчання зокрема. За 

визначенням, що було обране ключовим для дослідження, змішане навчання 

японського усного мовлення є технологією, яка полягає в системному 

використанні очних, дистанційних, онлайн та інтерактивних видів навчальної 

діяльності. Окреслено переваги змішаного навчання, до яких належать 

інформаційна доступність, системність різних форм роботи, можливість 

створювати якісні курси, розвиток критичного мислення та здатності до 

автономної діяльності, розвиток рефлексії, набуття та розвиток навчальних 

стратегій, раціональний розподіл та використання навчального часу, врахування 

індивідуально-психологічних особливостей студентів, оптимізація процесу 

навчання аудіювання та говоріння, а також підвищення інформаційної 

компетентності студентів. Ключовими підходами до змішаного навчання 

майбутніх філологів японського усного мовлення було визначено 

комунікативний, компетентнісний, лінгвокраїнознавчий, особистісно-

орієнтований підходи. Що стосується особливих принципів змішаного навчання, 

до них належать принципи взаємозв’язку компонентів в моделі змішаного 

навчання, пріоритетності самостійного навчання, забезпечення автономності 

навчальної діяльності студентів, перманентної підтримки самостійної навчальної 

діяльності студента, спільної діяльності викладача-тьютора і студентів, 

індивідуалізації навчання, адекватного розподілу навчальної діяльності між 

очними і дистанційними формами, мультимодального подання навчальної 

інформації, врахування рівня технологічної підтримки та технологічної 

грамотності студентів, інтерактивності. 

Стосовно компетентностей в усному японському мовленні, спираючись на 

останні дослідження, було виведено основну дефініцію компетентності в 

говорінні японською мовою, тоді як компонентним складом означеної 

компетентності було визначено мовний компонент (мовні знання та мовленнєві 

навички); текстові (конститутивні) уміння; прагматично-стратегічні уміння; 

лінгвосоціокультурні уміння; лінгвостилістичні уміння; самоаналіз та самооцінку 
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рівня мовленнєвих умінь; когнітивні та метакогнітивні уміння. Виведено також 

авторську інтерпретацію компетентності в аудіюванні та визначено, що зміст 

компетентності в аудіюванні японського мовлення включає в себе мовні 

(лексичні, граматичні, фонетичні знання) та відповідні мовленнєві аудитивні 

навички; уміння розуміти основний контент тексту; уміння та стратегії 

досягнення комунікативної мети аудіювання; уміння обробляти почуту 

інформацію; лінгвосоціокультурні уміння; компенсаторні уміння; уміння, 

пов’язані з формуванням основних психологічних механізмів аудіювання; стійкі 

мотиви, автономність, ініціативність до вивчення та використання мови; 

самоаналіз та самооцінка рівня умінь аудіювання; когнітивні та метакогнітивні 

уміння. Формування компетентності в говорінні та аудіюванні у складі мовних 

знань, мовленнєвих умінь та стратегій, формування стійких мотивів, навчальної 

автономності; рефлексії, когнітивних та метакогнітивних умінь вивчення та 

користування мовою може реалізуватися лише в умовах змішаного навчання, яке 

поєднує очні та дистанційні форм роботи. 

Лінгвістичну основу навчання японського усного мовлення майбутніх 

філологів складають типологічні відмінності японської мови від української, які 

викликають міжмовну інтерференцію (представлені фонетичними, лексичними, 

словотворчими, граматичними та синтаксичними її особливостями). Також 

зазначено, що навчання іноземної мови є процесом інтеграції особистості в 

іншомовну культуру, що передбачає формування вторинної мовної особистості, 

яка володіє лексиконом, тезаурусом та прагматиконом іноземної мови, а тому 

низку труднощів у вивченні мови також становлять культурно марковані 

паравербальні засоби комунікації. З іншого боку, теоретичну базу навчання 

говоріння складають функціональні типи монологів та діалогів розмовного, 

навчально-наукового та публіцистичного стилів, їхні структурні особливості, 

прагматика, вербальні та невербальні засоби. 

Психологічними засадами змішаного навчання японського усного мовлення 

майбутніх філологів є мотивація, навчальна автономія та рефлексія. Ключовими 

поняттями мотивації є зовнішні та внутрішні мотиви, такі як мотиви досягнення 

(успіху), мотиви страху (уникнення) невдачі, мотиви досягнення соціального 

статусу тощо. Сформована рефлексія полягає в постійному усвідомленні потреби 

самовдосконалення компетентності в усному мовленні, усвідомлення помилок та 

причин їх виникнення. Що стосується навчальної автономії, її складовими є 

метакогнітивні, когнітивні, мнемічні стратегії та стратегії діагностики. Саме ці 

компоненти дозволяють належним чином упроваджувати змішане навчання 

усного японського мовлення, а також складають важливий компонент 

усномовленнєвих компетентностей. 

У другому розділі дисертації «Методика змішаного навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів» обґрунтовано методику змішаного 

навчання студентів мовних спеціальностей усного японського мовлення. Зокрема, 

окреслено основні моделі змішаного навчання та їх функціонал, здійснено добір 

мовного та мовленнєвого матеріалу, визначено етапи володіння мовою, на яких 

треба застосовувати ту чи іншу модель, розроблено підсистему вправ та завдань. 
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При плануванні дистанційного та інтерактивного онлайн-компоненту 

моделей змішаного навчання було використано: Google Classroom (контроль за 

самостійною роботою студентів, менеджмент занять, призначення домашніх 

завдань), YouTube (робота із аудитивним та лінгвокраїнознавчим матеріалом), 

Kahoot! (створення тестів для самоконтролю та самостійного опрацювання 

граматичних конструкцій) та Memrise (робота із лексичним матеріалом). 

Було визначено 4 основні та 3 допоміжні моделі для змішаного навчання 

японської мови майбутніх філологів. До основних відносимо моделі «Face-to-

Face Driver», «модель почергового розподілу форм роботи», моделі «Зміна 

робочих зон» та «Перевернута аудиторія, а до допоміжних – моделі «Flex», 

«Online Lab» та «Self-Blend».  

У моделі «Face-to-Face Driver», яку пропонується використовувати на 1-му 

курсі ОР «бакалавр» (А1),  загалом переважають традиційні (аудиторні) форми 

роботи, електронне навчання використовується в якості доповнення, 

фрагментарно під час занять.  

Власне ротаційна модель (для якої ми пропонуємо назву «модель почергового 

розподілу форм роботи») полягає в пропорційному чергуванні традиційного 

очного аудиторного навчання і самостійного онлайн навчання в індивідуальному 

режимі. З огляду на навчальний план, дану модель пропонується використовувати 

для роботи із студентами рівня володіння мовою А2, що відповідає 2-му курсу ОР 

«бакалавр». Нижче подано схематично основні етапи очного та дистанційного 

навчання усного японського мовлення в межах означеної моделі (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Реалізація моделі почергового розподілу форм роботи 
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Різновидом ротаційної моделі є модель «Зміна робочих зон». Її доцільно 

застосовувати на рівні навчання мови В1-В2, який мають студенти 3-го курсу ОР 

«бакалавр». Модель «Зміна робочих зон» передбачає створення робочих зон. Три 

перші робочі зони створюються в аудиторії: у першій зоні відбувається групова та 

індивідуальна робота під керівництвом викладача; у другій – аудиторне 

самостійне онлайн навчання з використанням Інтернету; у третій студенти 

працюють у групах, виконуючи колективне творче завчання чи обговорюючи 

прослухані або прочитані матеріали. Робота у четвертій робочій зоні передбачає 

дистанційне онлайн навчання, тобто, виноситься на самостійну роботу. У п’ятій 

робочій зоні студенти роблять презентації-повідомлення, до яких підготувалися, 

виконуючи індивідувальні та групові завдання у четвертій зоні. 

Ротаційна модель «Перевернута аудиторія» (Flipped Classroom) полягає в 

тому, що студенти одержують інформацію, здобуваючи знання самостійно, а 

потім на занятті відбувається її осмислення, активізація та систематизація, 

обговорення, вирішення завдань, пов’язаних з цією інформацією. Її доцільно 

застосовувати на 4-му курсі ОР «бакалавр», тобто, на рівні навчання мови В2 

(зрідка В1), студенти якого мають сформовану навчальну автономію. У навчанні 

майбутніх філологів усного японського мовлення означена модель може 

функціонувати а) у форматі формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних 

навичок; б) у форматі підготовки навчальних проєктів-презентацій 

соціокультурного змісту на основі прослуханого матеріалу. Нижче подано 

схематично основні етапи очного та дистанційного навчання усного японського 

мовлення в межах означеної моделі (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Реалізація моделі «Перевернута аудиторія» 

 

Допоміжні моделі змішаного навчання «Flex», «Online Lab» та «Self-Blend» 

можуть використовуватися лише частково – для навчання мовних аспектів, 
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окремих видів мовленнєвого діяльності та формування лінгвосоціокультурної 

компетентності.  

Добір та розподіл комунікативних ситуацій є важливою передумовою 

навчання студентів японського усного мовлення. Для добору комунікативних 

ситуацій використовуємо критерії інформативної цінності; критерій 

частотності та критерій комунікативної значимості. Розподіл комунікативних 

ситуацій залежить від розподілу розмовних тем, під час якого ми орієнтувалися на 

«Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти». Так, для рівнів А1 та А2 (які 

релевантні «Face-to-Face Driver» та «моделі почергового розподілу форм роботи») 

було визначено теми особистої сфери «Я». Рівень В1 (що релевантний моделям 

зміна робочих зон та перевернута аудиторія) охоплює теми, що стосуються сфери 

побуту Японії, та теми особистої сфери, пов’язані з подіями повсякденного 

життя. Рівень В2 (що так само релевантний моделям «Зміна робочих зон» та 

«Перевернута аудиторія») охоплює теми публічної та освітньої сфер. При 

використанні моделей «Flex», «Online Lab», «Self-Blend» навчання говоріння не 

передбачається. У межах кожної теми та ситуації відбувається добір лексичного 

та граматичного матеріалу, фонетичних моделей, лінгвосоціокультурного та 

аудитивного матеріалу. 

Добір сегментних фонетичних одиниць здійснено на основі критеріїв 

урахування ступеня труднощів фонетичного явища, нормативності, його 

комунікативної цінності; суперсегментних – на основі критеріїв відповідності 

потребам спілкування, змістової цілісності фраз, надфразових єдностей та текстів, 

їхньої смислової та змістової завершеності, мовної доступності, умотивованості 

змісту, інформаційної насиченості,  обсягу тексту, врахування насиченості та 

розмаїття ритміко-інтонаційних одиниць. Граматичний матеріал дібрано на 

основі критеріїв функціональності, частотності, урахування рідної мови, 

необхідності й достатності відібраних граматичних явищ для розвитку умінь і 

навичок, прогресивності. Добір лексичного матеріалу здійснено на основі 

критеріїв відповідності певній тематиці, частотності, сполучуваності, 

словотворчої цінності, стройової здатності, урахування рідної мови. Добір 

лінгвосоціокультурного матеріалу: ключовими критеріями добору культурно 

маркованої лексики та паралінгвальних засобів спілкування визначаємо критерій 

контрастивності, а  також критерій комунікативної цінності; добір 

екстралінгвальної інформації здійснюємо на основі критерію культурної 

значимості.  

З урахуванням критеріїв добору фонетичного, граматичного, лексичного та 

лінгвосоціокультурного матеріалу було розроблено підсистему вправ для 

змішаного навчання усного японського мовлення в межах кожної з основних 

моделей.  

Приклад вправи (завдання) для навчання усного японського мовлення 

в межах моделі «Face-to-Face Driver». 
Завдання 1. Мета: сформувати фонетичні артикуляційні навички вимовляння подібних 

мор у словах, стратегії набуття навичок. 

Інструкція: Повторюйте за диктором слова. Здійснюйте тренування до набуття 

належного рівня артикуляційних навичок. 
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ひやく ひゃく じゆう じゅう びよういん びょういん ぶか ぶっか かさい かっさい おと 

おっと ベッド ペット ここ こうこう へや へいや とる とおる おばさん おばあさん 

Вид вправи: некомунікативна, фонетична (на рівні слова), рецептивно-репродуктивна, зі 

стратегічним компонентом. Спосіб та місце виконання: індивідуально, усно, з опорою / без 

опори на друкований варіант, дистанційно. Спосіб контролю: самоперевірка і самоконтроль. 

Приклад вправи (завдання) для навчання усного японського мовлення 

в межах моделі почергового розподілу форм роботи. 
Завдання 2. Мета: формування граматичних навичок, когнітивних умінь, рефлексії. 

ターニャ：今日は①遊んじゃだめよ！明日はテストだから、ちゃんと②勉強しなきゃ！あ、

もう、アニャちゃん、何を③探してるの？ 

アニャ：ヤバ！教科書はうちで④忘れっちゃった！早く取りに⑤行かなきゃ．．． 

ターニャ：⑥貸しとくから、大丈夫！ほら、ちゃんと⑦復習をやっちゃいなさい！先生は、

テストを失敗したら、怒るって！ 

Інструкція: У поданому діалозі замініть скорочені розмовні граматичні форми на звичні 

форми в нейтрально-ввічливому стилі.  

Перед виконанням вправи уважно опрацюйте теоретичний матеріал, розгляньте та 

випишіть моделі утворення скорочених граматичних форм. Оцініть, наскільки добре Ви 

засвоїли цей матеріал. Якщо Ви вивчили недостатньо добре, опрацюйте теоретичний матеріал 

вдруге. 

Вид вправи: некомунікативна (трансформаційна), рецептивно-репродуктивна, зі 

стратегічним та рефлексивним компонентом. Спосіб та місце виконання: дистанційно (онлайн). 

Спосіб контролю: онлайн контроль. 

Приклад вправи (завдання) для навчання усного японського мовлення 

в межах моделі «зміна робочих зон». 
Завдання 3 (перша робоча зона).  

Мета: підготовка до аудіювання та говоріння шляхом збагачення студентів 

лінгвальними, паралінгвальними та екстралінгвальними знаннями. 

Інструкція: 1. Знайдіть відповідники словосполучень 「化粧をする」、「迷惑をかける」、

「不快な気持ち」、「別に構わない」「風景の一部」、「印象を与える」в українській мові. 

Знайдіть інформацію про етикет поведінки в японському метро та про те, які дії не є там 

прийнятними.  
2. Прослухайте текст, підготуйте на основі нього доповідь на 5-6  речень, висловивши 

свою оцінку почутому. Підготуйтеся до обговорення та заперечення протилежних точок зору. 

Під час слухання фіксуйте необхідну інформацію.  

電車に乗ると、化粧をしている女性をときどき見かける。彼女たちは、「時間がないんだし、

他人に迷惑をかけているわけじゃないんだから、別にいいでしょ」と思っているらしい。確

かに忙しい毎日の中、少しでも時間を節約したい気持ちもわかるが、私はそれを見ると、不

快な気持ちになる。化粧は人に会うための準備なので、家でするものであり、電車でするべ

きではない。 

電車で化粧をする人たちに、これから会う人の前でもそうやって化粧をするのかと聞くと、

しないという。一方、自分とは全然関係ない周りの乗客には、化粧する姿を見られても別に

構わないという。 

これは、彼女たちが周りの人たちを風景の一部、壁や座席などと同じだと考えているように

私には感じられる。これは大変失れいではないだろうか。電車で化粧をするということは、

そういう印象を周りの人に与えていることに気づいてほしい。 

Вид завдання: інструктивне, в аудіюванні, зі стратегічним компонентом. Спосіб та місце 

виконання: очно. Контроль: самоконтроль рівня розуміння завдання. 

Приклад вправи (завдання) для навчання усного японського мовлення 

в межах моделі «Перевернута аудиторія». 
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Завдання 4. 

Мета: формувати уміння аудіювання з загальним, детальним та критичним розумінням 

змісту; формувати рефлексію, когнітивні, мнемічні, метакогнітивні та аудитивні стратегії. 

Текст 1. 日本人はスープなどをスプーンを使わないで直接飲むっていうことが、音を立てる

ことと関係があるんです。スプーンを使えば、少しずつすくって口に運ぶ間に液体が冷める

から、熱いものでもやけどをしないで食べることができますよね。でも、お椀に口をつけて

熱いものを飲み込んだら、口の中をやけどしちゃいます。それで、やけとしないように、少

しずっすすって食べるようになりました。すするというのは、空気と一緒に液体を口に入れ

ることです。こうすると、液体の温度を下げることができますが、どうしても音がします。

つまり、やけどせずに、お椀から直接熱いものを食べるためには、音を立ててすする必要が

あったというわけです。 

このようにして、日本人は熱いものをすすって食べてきました。それで、日本人は、食事中

にすすって音を立てることを、行儀が悪いとは考えません。そばをすすって食べても間題な

いのです。特にそばに関しては、音を立てて一気にすするのが、江戸時代以来のおいしい食

べ方だと言われてます。そばが汁と一緒に口の中に入りますし、そばの香りが空気とともに

募に入ってきて、そばの香りを存分に味わうことができます。 

Текст 2. 毎日の食事で何が一番大切か。それは、栄養のバランスです。でも、食事を作ると

きに、一つ一つの食品にどんな栄養が含まれているのかを調べるのは、面倒くさく感じる人

が多いのではないでしょうか。そこで今日は、毎日の食事のために、簡単にできる三つのこ

とをお話しします。 

まず、バランスの良い食事をするためには、好きなものだけを食べていてはいけません。一

日に３０種類の食品をとることを目標にしてください。そして、一日３食食べるようにして

ください。昔に比べると、朝食を抜く人が多くなりましたが、昼と夜の２食で３０種類とる

のは大変です。それから、食べすぎるのはよくありません。食べる量にも注意しましょう。 

食品の種類、食事の回数、そして量。この３つに注意してください。 

Інструкція. Прослухайте запропоновані аудіоматеріали. Виберіть з них той, який 

відповідає темі Вашої доповіді「日本の食文化」 . Випишіть та вивчіть незнайомі слова та 

вирази (мнемічні стратегії), встановіть особливості функціонування виписаних мовних одиниць 

(когнітивні стратегії), у разі, якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся до викладача (соціальні 

стратегії). Занотуйте інформацію, яку Ви зможете використати в доповіді-презентації 

(аудитивні та метакогнітивні стратегії планування). 

Вид завдання: комунікативне, в аудіюванні, рецептивне, зі стратегічним та 

рефлексивним компонентом. Спосіб та місце виконання: онлайн. Спосіб контролю: 

самоконтроль рівня розуміння завдання. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка методики змішаного 

навчання  усного японського мовлення майбутніх філологів» представлено 

хід та результати експериментальної перевірки ефективності розробленої 

методики змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів. 

Організація та проведення  експерименту ґрунтувалися на визначених  меті, 

завданнях, об’єкті та предметі дослідження, обмеженні в часі, чіткому плані, 

визначених гіпотезі,  варійованій величині, можливості ізольованого врахування 

методичного впливу фактору, що досліджується; на розроблених критеріях та 

нормах оцінювання об’єктів перевірки (які вимірюються якісно та кількісно); на 

застосуванні методів математичної статистики для обрахування результатів 

експерименту та перевірки гіпотези дослідження.  

Добір учасників експерименту. Зважаючи на те, що кількість студентів 

1 академічної групи з японської мови складає близько 10 осіб, а така вибірка може 
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вплинути на достовірність результатів, нами було сформовано ЕГ1 – групи, які 

навчалися протягом 2016-2017 року за моделлю А авторської методики (ЕГ11 

(1 курс), ЕГ12 (2 курс), ЕГ13 (3 курс), ЕГ14 (4 курс),). А також ЕГ2 – групи, які 

навчалися протягом 2018-2019 року за моделлю Б авторської методики (ЕГ21 

(1 курс), ЕГ22 (2 курс), ЕГ23 (3 курс), ЕГ24 (4 курс)). 

В експерименті взяли участь студенти ЕГ11 (21 особа), ЕГ12 (19 осіб), ЕГ13 

(20 осіб), ЕГ14 (18 осіб); (ЕГ21 (21 особа), ЕГ22 (21 особа), ЕГ23 (19 осіб), ЕГ24 

(20 осіб) спеціальності 035.069 Філологія (освітня програма: Японська мова і 

література та переклад, англійська мова) Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Для визначення учасників експерименту було 

використано суцільну вибірку. 

За класифікацією П. Б. Гурвича, описуваний експеримент був основним, 

вертикально-горизонтальним, природним,  відкритим.  

Експеримент, присвячений перевірці ефективності методики змішаного 

навчання усного японського мовлення майбутніх філологів, складався з 

передекспериментального зрізу, експериментального навчання, проміжного зрізу 

та післяекспериментального зрізу. 

Передекспериментальний зріз тривав 4 години і передбачав виявлення 

наявного рівня сформованості у студентів-філологів 2-го, 3-го та 4-го курсів 

компетентностей в аудіюванні, монологічному мовленні, діалогічному мовлені. 

На наступному етапі нашого дослідження було запроваджено експериментальне 

навчання, яке відбувалося за двома варіантами авторської методики: 

Варіант А ґрунтувався на тому, що студенти під час виконання очних 

завдань не використовували елементів мікронавчання (мікропошук), а 

користувалися лише матеріалами, запропонованими викладачем.  

Варіант Б ґрунтується на тому, що студенти під час виконання очних 

завдань використовували елементи мікронавчання (мікропошук) без обмежень. 

У групах ЕГ11 (1 курс), ЕГ12 (2 курс), ЕГ13 (3 курс), ЕГ14 (4 курс) 

експериментальне навчання проходило упродовж 2017-2018 навчального року. У 

групах ЕГ21 (1 курс), ЕГ22 (2 курс), ЕГ23 (3 курс), ЕГ24 (4 курс) експериментальне 

навчання проходило упродовж 2018-2019 навчального року. 

Після першого семестру було проведено проміжний зріз, метою якого було 

встановити наявність позитивної динаміки у формуванні компетентностей в 

японському усному мовленні майбутніх філологів. Для проміжного зрізу 

студентам було запропоновано завдання, аналогічні до завдань 

передекспериментального зрізу. Під час визначення позитивної динаміки у 

студентів у групах, де було зафіксовано негативні зміни в окремих студентів, для 

встановлення позитивної динаміки у групі в цілому було застосовано Т-критерій 

Вілкоксона.  

Післяекспериментальний зріз було проведено після експериментального 

навчання. Для післяекспериментального зрізу було розроблено завдання, 

аналогічні завданням передекспериментального та проміжного зрізів. Якість 

навчання по групах за результатами зрізу можна побачити у таблиці нижче 

(виходячи з максимуму у 100%) (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Якість навчання по кожній групі  

(за результатами післяекспериментального зрізу) 
 Аудіювання, % Монолог, % Діалог, % 

ЕГ11 (1 курс) 80,9 85,7 81 

ЕГ21 (1 курс) 85,7 85,7 81 

ЕГ12 (2 курс) 84,2 84,2 84,2 

ЕГ22 (2 курс) 85,7 90,5 85,7 

ЕГ13 (3 курс) 80 85 80 

ЕГ23 (3 курс) 78,9 84,2 78,9 

ЕГ14 (4 курс) 88,9 83,4 88,9 

ЕГ24 (4 курс) 90 90 85 

 

Відповідно до мети дослідження підсумуємо отримані результати. 

1) Експеримент тривав 2 роки, і було залучено студентів 1-4 курсів. На 1-му 

курсі тривалість експерименту склала 320 годин, з них частка аудиторних занять 

складала 160 годин, а позааудиторних – 160 годин. На 2-му курсі експеримент 

тривав 192 години (96 годин аудиторних занять і 96 годин самостійної роботи), на 

3-му курсі – 128 годин (64 години аудиторних і 64 години позааудиторних 

занять), а на 4-му курсі – 64 години (32 години аудиторних занять та 32 години 

самостійної роботи). 

2) Були сформульовані критерії оцінювання компетентності в аудіюванні та 

говорінні майбутніх філологів, а саме: а) адекватності використання невербальних 

засобів комунікації; б) невимушеності мовлення; в) ступеня реалізації 

комунікативного наміру; г) інформаційної насиченості; ґ) мовної грамотності; 

д) інтерактивності. 

3) За допомогою методу Манна-Уїтні було доведено, що в 

експериментальних групах, де застосовувався варіант Б авторської методики 

(тобто, мікропошук), рівень сформованості компетентностей в аудіюванні, 

монологічному та діалогічному мовленні не відрізняється від рівня 

експериментальних груп, де застосовувався варіант А. Тож гіпотеза експерименту 

підтвердилася частково. 

 

ВИСНОВКИ 
У висновках узагальнено основні теоретичні й практичні результати 

дисертаційного дослідження, що підтверджують гіпотезу та положення, що 
виносяться на захист. 

1. Обґрунтовано, що технологія змішаного навчання японського усного 
мовлення являє собою системне використання (у належній послідовності та 
взаємообумовленості) методів та прийомів очного, дистанційного, онлайн та 
інтерактивного навчання, максимально оптимальних для форми навчання та  
адекватних для досягнення навчальних цілей. Технологія змішаного навчання 
майбутніх філологів японського усного мовлення ґрунтується на засадах 
комунікативного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-
орієнтованого підходів, а також на низці принципів (взаємозв’язку компонентів в 
моделі змішаного навчання, пріоритетності самостійного навчання, забезпечення 
автономності навчальної діяльності студентів, перманентної підтримки 
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самостійної навчальної діяльності студента, адекватного розподілу навчальної 
діяльності між очними і дистанційними формами, мультимодального подання 
навчальної інформації тощо), які створюють основу для організації та здійснення 
навчального процесу. 

2. Компетентність в говорінні японською мовою майбутніх філологів 

охоплює мовні знання та мовленнєві репродуктивні навички; текстові 

(конститутивні) уміння; прагматично-стратегічні уміння; лінгвосоціокультурні 

уміння; лінгвостилістичні навички та вміння. Компетентність в аудіюванні 

охоплює мовні (лексичні, граматичні, фонетичні) знання та відповідні мовленнєві 

аудитивні навички; уміння розуміння основного контенту тексту; уміння та 

стратегії досягнення комунікативної мети аудіювання (уміння розуміти основну 

інформацію, уміння зосереджувати увагу на потрібній інформації; уміння 

розуміти всі деталі повідомлення; уміння обробки почутої інформації; 

лінгвосоціокультурні уміння;  компенсаторні уміння; уміння, пов’язані з 

формуванням основних психологічних механізмів аудіювання. Компетентності в 

аудіюванні та говоріння містять стійкі мотиви, автономність, ініціативність до 

вивчення та використання мови; здатність здійснювати самоаналіз та самооцінку 

рівня мовленнєвих умінь; когнітивні та метакогнітивні уміння. 

3. Визначено, що під час навчання майбутніх філологів усного японського 

мовлення слід враховувати типологічні відмінності японської мови від 

української, які викликають міжмовну інтерференцію, а також низку труднощів у 

вивченні мови; культурно марковані паравербальні засоби комунікації, які 

відіграють важливу роль в комунікативній поведінці японців і слугують 

запорукою взаєморозуміння. Водночас, в навчанні аудіювання слід спиратися на 

те, що повнота і глибина розуміння залежить від екстралінгвальних знань 

суб’єкта, рівня мовних знань та мовленнєвих навичок, сформованих у реципієнта. 

Навчання говоріння має здійснюватися з урахуванням прагматичних, 

лінгвостилістичних та структурно-композиційних  особливостей функціональних 

типів монологів та діалогів розмовного, навчально-наукового та публіцистичного 

стилів, а також системи невербальних засобів комунікації японців. 

4. Обґрунтовано, що психологічну основу змішаного навчання японського 

усного мовлення майбутніх філологів складають стійкі зовнішні та внутрішні 

мотиви досягнення, що підштовхують до вивчення мови та користування нею; 

постійна рефлексія та навчальні стратегії, які складають основу навчальної 

автономії: когнітивні, метакогнітивні, соціальні. 

5. Розроблено сім моделей змішаного навчання усного японського мовлення 

майбутніх філологів (основні: «Face-to-Face Driver», «модель почергового 

розподілу форм роботи»,  «Зміна робочих зон», «Перевернута аудиторія», 

допоміжні: «Flex», «Online Lab», «Self-Blend»), що розраховані на 1-4 курс 

освітнього рівню «бакалавр», які функціонують системно, впроваджуються 

послідовно. Усі описані моделі передбачають набуття, наявність та розвиток у 

студентів когнітивних та метакогнітивних умінь, стійких мотивів та рефлексії. 

6. Здійснено добір мовного та мовленнєвого матеріалу, комунікативних 

ситуацій для навчання майбутніх філологів усного японського мовлення, а також 

його розподіл за моделями навчання. 
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7. Розроблено систему вправ та завдань змішаного навчання японського 

усного мовлення, яка реалізується у три етапи: перший етап орієнтований на 

формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок в аудіюванні та 

говорінні, другий етап спрямований на навчання аудіювання (який охоплює 

підетапи: підготовчий, основний,  завершальний), третій етап покликаний 

навчати студентів непідготовленого та підготовленого монологічного та 

діалогічного мовлення. 

8. Ефективність розробленої методики перевірялася під час основного, 

вертикально-горизонтального, природного,  відкритого експерименту, який 

проходив упродовж 2016-2017, 2018-2019 навчальних років серед студентів 

спеціальності 035.069 Філологія (освітня програма: Японська мова і література та 

переклад, англійська мова) Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. У процесі експерименту вдалося довести гіпотезу, що ефективність 

змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів є високою 

за умов: системного використання прийомів очного, дистанційного, онлайн та 

інтерактивного навчання; організації навчання на засадах комунікативного, 

компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-орієнтованого підходів; 

використання та розподілу дібраних матеріалів; застосування основних моделей в 

послідовності «Face-to-Face Driver» → «модель почергового розподілу форм 

роботи» → «Зміна робочих зон» → «Перевернута аудиторія», а також допоміжних 

моделей «Flex», «Online Lab», «Self-Blend», які реалізуються у відповідних 

системах вправ і завдань. Перевага моделей, де використовувався мікропошук, не 

підтвердилася. Однаково ефективними виявилися результати в групах, що 

навчалися за моделями з мікропошуком та без мікропошуку. Спостереження за 

роботою студентів дало можливість констатувати значне зростання стійких 

мотивів до вивчення японської мови, підвищення навчальної автономії та 

рефлексії, когнітивних,  метакогнітивних та соціальних стратегій, що є важливою 

передумовою навчання мови упродовж усього життя. 

9. Сформульовано низку методичних передумов ефективності авторської 

методики: інтегрування аудіювання та говоріння в усіх моделях змішаного 

навчання, спрямованість на повну реалізацію цілей навчання аудіювання та 

говоріння, створення стійких мотивів, рівень сформованої рефлексії, 

сформованість навчальних стратегій, дотримання ключових засад 

комунікативного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-

орієнтованого підходів, а також принципів навчання, послідовність використання 

розроблених моделей змішаного навчання, використання розробленої системи 

вправ та завдань, дотримання критеріїв добору та організації навчального 

матеріалу, здійснення викладачем організаторської, контролювальної та 

консультативної функцій в організації навчального процесу. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх проблем змішаного навчання 

японської мови. Перспективою подальших досліджень визначаємо застосування 

змішаного навчання у формуванні інших компетентностей японської мови. 
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АНОТАЦІЯ 
Дибська Т.С. Методика змішаного навчання усного японського 

мовлення 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, 2020. 

У дисертації теоретично обґрунтовано, практично розроблено та 
експериментально перевірено методику змішаного навчання усного японського 
мовлення студентів освітнього рівня «бакалавр».  

Обґрунтовано й розроблено підсистему завдань і вправ для навчання усного 

японського мовлення за системою змішаного навчання, що реалізується в межах 

чотирьох основних («Face-to-Face Driver», модель почергового розподілу форм 

роботи, «зміна робочих зон» та «перевернута аудиторія») та трьох допоміжних 

(«Flex», «Online Lab», «Self-Blend») моделей. 
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Розроблено модель авторської методики (у двох варіантах – з 
використанням під час очних занять елементів мікронавчання (мікропошуку) та 
без них) навчання усного японського мовлення майбутніх філологів.  

У ході експерименту встановлено ефективність авторської методики у 
цілому. Перевага моделей, де використовувався мікропошук, не підтвердилася. 
Однаково ефективними виявилися результати в групах, що навчалися за 
моделями з мікропошуком та без мікропошуку. Достовірність результатів 
експерименту було доведено за допомогою статистичного методу Манна-Уїтні. 
Сформульовано методичні рекомендації щодо змішаного навчання майбутніх 
філологів усного японського мовлення за авторською методикою.  

Ключові слова: філологи-японісти, усне японське мовлення, змішане 
навчання, модель змішаного навчання, модель «Face-to-Face Driver», модель 
почергового розподілу форм роботи, модель «Зміна робочих зон», модель 
«Перевернута аудиторія». 

 
АННОТАЦИЯ 

Дыбская Т.С. Методика смешанного обучения устной японского речи 

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, 2020. 

В диссертации теоретически обосновано, практически разработана и 

экспериментально проверена методика смешанного обучения устной японского 

речи студентов образовательного уровня «бакалавр». 

Обоснована и разработана подсистема заданий и упражнений для обучения 

устной японского речи по системе смешанного обучения, которая реализуется в 

рамках четырех основных («Face-to-Face Driver», модель последовательного 

распределения форм работы, «смена рабочих зон» и «перевернутая аудитория») и 

трех вспомогательных («Flex», «Online Lab», «Self-Blend») моделей. 

Разработана модель авторской методики (в двух вариантах – с 

использованием во время очных занятий элементов микрообучения 

(микропоиска) и без них) обучения устной японского речи будущих филологов. 

В ходе эксперимента установлено эффективность авторской методики в 

целом. Преимущество моделей, где использовался микропоиск, не подтвердилась. 

Одинаково эффективными оказались результаты в группах, которые обучались по 

моделям с микропоиском и без микропоиска. Достоверность результатов 

эксперимента была доказана с помощью статистического метода Манна-Уитни. 

Сформулированы методические рекомендации по смешанному обучению 

будущих филологов устной японской речи по авторской методике. 

Ключевые слова: филологи-японисты, устная японская речь, смешанное 

обучение, модель смешанного обучения, модель «Face-to-Face Driver», модель 

последовательного распределения форм работы, модель «Смена рабочих зон», 

модель «Перевернутая аудитория». 
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ABSTRACT 

Dybska Tetiana. Methodology of Oral Japanese Speech Blended Instruction 

to 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, 2020 

The dissertation represents a theoretical substantiation, practical development and 

experimental checkup of the methodology of teaching oral Japanese speech to students 

who study for the qualification of Bachelor’s degree.  

The paper defines the technology of blended learning of Japanese oral speech as a 

systematic use of methods and techniques of face-to-face, distance, online and 

interactive learning – the ones optimal for learning and adequate in order to achieve 

educational goals. The advantages, key approaches and principles of blended learning of 

oral Japanese speech (communicative, competence-oriented, linguistic and 

linguocultural) are formulated in the paper. Theoretical and methodological bases of 

formation of competences in oral Japanese speech of future philologists (in particular, 

definition and component structure of competence in speaking and competence in 

listening in Japanese) are elaborated. Linguistic principles of teaching oral Japanese to 

future philologists are formulated, while also indicating typological phonetic, lexical 

and grammatical features of Japanese that cause interlingual interference, as well as 

culturally marked paraverbal means of communication. It is noted that the theoretical 

basis of teaching speech consists of functional types of monologues and dialogues of 

conversational, educational scientific and journalistic styles; their structural features, 

pragmatics, verbal and nonverbal means are also indicated. The psychological basis of 

teaching oral Japanese speech is also elaborated. 

The blended learning of oral Japanese speech is organized within seven models, 

of which four are basic and three are auxiliary. The Face-to-Face Driver model, the 

Activities Rotation model, the Working Space Rotation model, and the Flipped 

Classroom model are used as the basic ones in the given order, which is determined 

according to years of study and levels of language knowledge. The Face-to-Face Driver 

model is aimed at first-year students studying Japanese at the A1 level. The Activities 

Rotation model is designed for second-year students studying Japanese at the A2 level. 

The Working Space Rotation model is aimed at third-year students studying Japanese at 

level B1. The subjects of study within the Flipped Classroom model are fourth-year 

students studying Japanese at B2 level. It is noted that three more models – Flex, Online 

Lab and Self-Blend models – are auxiliary and aimed at the partial achievement of 

individual learning objectives. Such platforms as Google Classroom, Memrise, Kahoot! 

and YouTube are the most optimal for distance and online instruction of oral Japanese 

speech aimed at future philologists. 

The linguistic, speech and linguo-socio-cultural material for teaching oral 

Japanese speech to future philologists based on the methods of blended learning has 

been selected in the course of the study. The criteria for selection of segmental and 

supersegmental phonetic units, grammatical and lexical material, as well as the criteria 

for the selection of culturally marked vocabulary and paralingual means of 
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communication were elaborated. The selection of communicative situations was 

conducted based on the criteria of informative value, frequency, communicative 

significance. Texts for listening were selected based on the criteria of natural sound of 

language and authenticity, variability, subjectivity, informativeness, accessibility, 

systematic nature and consistency of inclusion of language material, relevance of the 

content of texts to the interests of students, availability of the language material for 

study, visualization. The selected study material was distributed between courses and 

models of blended learning based on the requirements according to the levels of foreign 

language proficiency – A1, A2, B1, B2. 

A system of exercises and tasks for teaching oral Japanese speech based on the 

methods of blended learning has been developed. This system is implemented in three 

stages. The first stage involves developing speech and linguo-socio-cultural skills in 

listening and speaking at the level of mora, word, phrase, supraphrase unity, improving 

students’ understanding of structure and linguistic features of using functional types of 

speech. The second stage focuses on the formation of listening skills. The third stage is 

aimed at teaching monologue and dialogue. The mentioned order of stages can be 

observed in all the given models of blended learning. 

A model of author’s methods of oral Japanese speech instruction (in two versions 

– including and not including the elements of microstudy (microsearch) to the study 

process during classroom training) was elaborated. In the course of the experiment, the 

effectiveness of the author’s methodology as a whole was established. The advantage of 

the microsearch using learning model has not been confirmed. The results in the groups 

that were trained based on the model including microsearch and in the groups that were 

trained not using it were equally effective. The credibility of the experiment results is 

proved by means of Mann-Whitney U-test.  

Methodological recommendations concerning teaching oral Japanese speech to 

philologists using the subsystem of exercises developed by the author are elaborated.  

Key words: Japanese learning philologists, oral Japanese speech, blended 

learning, blended learning model, Face-to-Face Driver model, Activities Rotation 

model, Working Space Rotation model, Flipped Classroom model. 


